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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
Xд) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;
Xб) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
X10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  1. Інформація про рейтингове агентство відсутня. Отримання рейтингової оцінки 
заплановано на кінець 2011 - початок 2012 року.
2. Інформація про фізичних осіб, що володіє 10 відсотків та більше не вказана з причини 
відсутності таких фізичних осіб. В таблиці "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та 
більше акцій ємітента" відсутня інформація про ідентифікаційний код ЄДРПОУ, оскільки 
юридична особа є нерезидентом. Інформація щодо дати внесення компанії до реєстру у 
Товариства відсутня.
3. Інформація про дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, про похідні цінні папери  та інші 
цінні папери, випущені емітентом (інформація яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних 
сертифікатів, сертифікатів ФОН) відсутня в зв'язку з відсутністю емісії таких цінних паперів у 
звітному періоді.
4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнено - власні акції 
Товариством у звітному періоді не викупались.
5. Не заповнено інформацію щодо виданих сертифікатів цінних паперів - інформацію щодо 
замовлених бланків, виданих та виданих у звітному періоді  сертифікатів інших цінних паперів, 
тому що вони не замовлялись і не видавались Товариством.
6. Інформація про зобов'язання емітента за кожним кредитом, за іпотечними цінними паперами, 
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами 
ФОН  та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не заповнена за відсутністю цих 
зобов'язань.
7. Не заповнені всі реквізити в розділі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб" 
та "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - інформація 
щодо паспортних даних, освіти, року народження, коду ЄДРПОУ посадових осіб, оскільки вони 
є  юридичнми особами-нерезидентами, інформація про дату внесення посадових осіб до реєстру 
в зв'язку з її відсутністю.
8. У таблиці "Інформація про дивіденди" відомості щодо суми нарахованих дивідендів, 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.

X25. Річна фінансова звітність.
X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
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нарахованих дивідендів на одну акцію, дати складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, та дати виплати дивідендів за результатами попереднього періоду 
відсутні, оскільки питання розподілу прибутку у цьому періоді Загальними зборами акціонерів 
Товариства не розглядалися.
Відомості щодо дивідендів за привілейованими акціями за результатами звітного  та періоду, що 
передував звітному, відсутні, оскільки привілейовані акції Товариство не емітувало.
9. У таблиці "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" відсутня інформація 
про номер і дату ліцензії або іншого документу юридичної особи, яка надає правову допомогу 
емітенту, дата видачі та назва державного органу, що його видав, оскільки цей вид діяльності не 
потребує ліцензування. 
Відомості щодо назви районів, в яких розташовано осіб, послугами яких користується емітент, 
відсутні.
10.В таблиці "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління"  
відсутня дата прийняття товариством кодексу корпоративного управління, оскільки він 
товариством не приймався. 
11. Рядок Звіту про фінансові результати підприємства 340 стовбець 3 не дорівнює рядку таблиці 
"Інформація про дивіденди" "Нараховані дивіденди на одну акцію, грн." "За результатами 
звітного періоду / за простими акціями", оскільки в таблиці "Інформація про дивіденди" 
"Нараховані дивіденди на одну акцію, грн." "За результатами звітного періоду / за простими 
акціями" вказано суму нарахованих дивідендів на одну акцію за результатами 2008-2009 рр., а 
про виплату дивідендів за результатами звітного періоду станом на 31.12.2010р. рішення 
Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалося.
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Відкрите акціонерне товариство "Криворізький залізорудний 
комбінат"

ВАТ "Кривбасзалізрудком"

Жовтневий

50029

м. Кривий Ріг

вул. Симбірцева, 1а

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Серія АОО № 423038
30.07.2001
Виконавчий комітет Криворізької  міської ради 
Дніпропетровської області
1991233326,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

1991233326,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

305299

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

305299

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26006050001915

26003050002069

3.4. Основні види діяльності

13.10.0

24.61.0

51.52.1

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Добування залiзних руд

Оптова торгiвля рудами залiза та кольорових металiв

Виробництво вибухових речовин
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Користування надрами № 2556 12.10.2001Міністерство екології та 
природних ресурсів України

12.10.2018

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватись.
Користування надрами № 2557 12.10.2001Міністерство екології та 

природних ресурсів України
12.10.2018

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватись.
Користування надрами № 2558 12.10.2001Міністерство екології та 

природних ресурсів України
12.10.2018

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватись.
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1 2 3 4 5

Користування надрами № 2559 12.10.2001Міністерство екології та 
природних ресурсів України

12.10.2018

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватись.
Виготовлення та 
застосування засобів 
виробництва

№ 1083.01.30-
29.52.1

20.12.2001Державний департамент з 
нагляду за охороною праці

на строк 
дії 

технічних 
умов

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Дозвіл надано на строк 
дії технічних умов ТУ У 00191307.011-2000
Надання послуг 
телефонного зв'язку 
(крім відомчих об'єктів)

Серія АА № 
223294

07.11.2002Державний комітет зв'язку та 
інформатизації України

07.11.2017

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
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1 2 3 4 5

Виготовлення та 
застосування засобів 
виробництва

№ 28.03.30-
29.52.1

14.01.2003Державний департамент з 
нагляду за охороною праці

на строк 
дії 

технічних 
умов

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Дозвіл видано на строк 
дії технічних умов ТУ У 28.7-00191307-020-2002
Будівельна діяльність 
(згідно з переліком)

Серія АВ № 
117555

19.05.2006Міністерство будівництва, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
України

19.05.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

№ 1492.06.30-
74.30.0

08.06.2006Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

08.06.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
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1 2 3 4 5

Виконання робот 
підвищеної небезпеки

№ 1637.06.30-
74.30.0

21.06.2006Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

21.06.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

№ 1772.06.30-
13.10.1

20.07.2006Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

20.07.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Надання послуг з 
перевезення вантажів 
залізничним транспортом

Серія АБ № 
271840

08.12.2006Міністерство транспорту та 
зв'язку України

04.12.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватись.
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Виконання роботи 
підвищеної небезпеки

№ 3436.06.30-
13.10.1

19.12.2006Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

19.12.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

№ 3537.06.30-
45.21.3

27.12.2006Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

27.12.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватись.
Виконання роботи 
підвищеної небезпеки

№ 2402.07.30-
74.30.0

10.08.2007Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

10.08.2012

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватись
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Виконання роботи 
підвищеної небезпеки

№ 041.08.15-
13.10.1

22.02.2008Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

22.02.2011

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися
Імпорт хімічних джерел 
струму

Серія АВ № 
398549

15.05.2008Міністерство промислової 
політики України

22.04.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
Виробництво теплової 
енергії, транспортування 
її магістральними та 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами, 
постачання теплової 
енергії

Серія АВ № 
368389

15.08.2008Міністерство з питань 
житлово-комунального 
господарства України

07.08.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
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Придбання, зберігання, 
реалізація (відпуск), 
використання 
прекурсорів (списку 2 
таблиці IV) "Переліку 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів"

Серія АВ № 
430594

20.01.2009Комітет з контролю за 
наркотиками

30.10.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
Експлуатація 
устаткування підвищеної 
небезпеки

№ 1674.09.30-
13.10.0

10.06.2009Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

10.06.2012

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки - 
вибухові роботи в умовах 
шахт ім. Леніна, 
"Гвардійська", 
"Октябрьська", "Родіна"

№ 1675.09.30-
13.10.0

10.06.2009Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

10.06.2014

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
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Право провадження 
діяльності з 
використання джерел 
іонізуючого 
випромінювання

Серія АВ № 
483877

09.09.2009Центральна держ. інспекція з 
ядерної та радіаційної безпеки 
держ. комітету ядер. 
регулювання України

09.09.2012

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

№ 3039.03.30-
13.10.1

16.10.2009Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

16.10.2014

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Надання послуг з 
перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним 
транспортом відповідно 
до видів робіт, 
визначених Законом 
України "Про 
автомобільний 
транспорт"

Серія АВ № 
485104

02.11.2009Міністерство транспорту та 
зв'язку України

02.11.2014

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися.
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Виконання робіт 
підвищеної небезпеки під 
час добування залізної 
руди підземним способом

№ 4028.09.30-
13.10.0

31.12.2009Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

31.12.2014

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Експлуатація 
устаткування підвищеної 
небезпеки

№ 4029.09.30-
13.10.0

31.12.2009Державний комітет  України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

31.12.2012

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися.
Виконання топографо-
геодезічних, 
картографічних робіт

Серія АВ № 
521203

13.05.2010Державна служба геодезії, 
картографії та кадастру

безстроков

о

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Отримана ліцензія 
безстрокова.
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Медична практика Серія АВ № 
539407

02.06.2010Міністерство охорони 
здоров'я України

безстроков

о

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Отримана ліцензія 
безстрокова.
Виконання робіт 
підвищеної небезпеки

№ 220.10.15-
13.10.0

06.08.2010Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

06.08.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
дозвіл буде поновлюватися
Надання освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням 
професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних 
вимог до професійно-
технічного навчання

Серія АВ № 
552529

30.08.2010Міністерство освіти і науки 
України

24.06.2013

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
ліцензія буде поновлюватися
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Асоціація є господарчою організацією. Асоціація утворена як договірна особа, яка не є 
господарським товариством чи підприємством; не здійснює підприємницької діяльності; 
засновники та учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.
       Метою Асоціації є координація господарської діяльності Учасників та виконання певних 
видів робіт для задоволення їхніх потреб.
        Функціями Асоціації є задоволення потреб учасників шляхом:
- проведення аналізу та узагальнення інформації згідно з предметом діяльності Асоціації, за 
виключенням інформації стосовно середніх цін чи середнього рівня витрат дій Учасників на 
ринках;
- забезпечення аналітичною інформацією Учасників, а також  органів державного управління;
- організація наукових досліджень і проектних робіт для визначення пріоритетних напрямів 
розвитку сировинної бази, технології видобутку і збагачення сировини, енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, розробка короткострокових та довгострокових прогнозів та 
програм розвитку;
- моніторинг діючого законодавства, розробка проектів законодавчих актів з метою 
вдосконалення правового поля діяльності гірничодобувних підприємств;
- представництво інтересів Учасників в Мінпромполітики, Мінекономресурсів України та інших 
органах державної влади, підготовка звернень та опрацювання проектів рішень цих органів з 
питань, що віднесені до компетенції Асоціації;
- розробка та сприяння впровадженню національних стандартів управління якістю та 
випробувань залізорудної продукції, гармонізованих з міжнародними стандартами;
- розробка та сприяння впровадженню галузевих інструкцій, норм, методик, типових положень, 
технічних умов;
- надання допомоги Учасникам в проведенні розслідування причин аварій та нещасних випадків, 
розробка заходів щодо усунення умов їх виникнення;
- проведення семінарів, конференцій, надання допомоги Учасникам в організації перепідготовки 
та перевірки знань інженерно-технічних працівників, та ін.
      ВАТ "Кривбасзалізрудком" є Учасником Асоціації "Укррудпром" з  2004 року згідно 
Установчого договору про створення та діяльність Асоціації "Укррудпром", затвердженого 
зборами учасників від 11.06.2004р., протокол № 1.

Асоціація "Укррудпром"

50000 Україна м.Кривий Рiг вул.Карла Маркса, буд.1

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання

      Громадська організація "Відділення Академії гірничих наук України в м. Комсомольську 
"Українська спілка інженерів-підривників" є громадською організацією, яка об"єднує на 
добровільних засадах спеціалістів-підривників та осіб, що зайняті забезпеченням підривних 
робіт, для задоволення та захисту своїх законних професійних, соціальних, економічних, творчих 
та виробничих інтересів, а також з метою ефективного використання їх науково-технічного 
потенціалу в розвитку підривної справи та використання енергії вибуху в економіці держави.
      Діяльність Спілки будується на засадах добровільності, рівноправності його членів, на 

Вiддiлення громадської органiзацiї "Академiя гiрничих наук України" 
в м. Комсомольськ. Українська спілка інженерів-підривників.

39802 м.Комсомольськ, Полтавська обл. вул. Будівельників, 15

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
засадах демократичного самоврядування, колегіальності керівництва, гласності і законнності. Всі 
основні питання діяльності Спілки вирішуються на зборах всіх членів Спілки. Поточні питання 
діяльності вирішуються правлінням Спілки та бюро правління (у складі президента і віце-
президентів Спілки).
       Членство у Спілці припиняється в разі виходу із Спілки за власною ініціативою або 
виключення з неї. Вихід із Спілки може відбутися тільки по закінченню календарного року. 
         ВАТ "Кривбасзалізрудком" є членом "Української спілки інженерів-підривників" на 
підставі свідоцтва від 12.01.2004р.

          Основною метою діяльності асоціації є представлення інтересів засновників та членів 
асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, сприяння розвитку відкритого і рівно 
доступного ринку у сфері поводження з вибуховими матеріалами у гірничо-видобувній та буро-
вибуховій промисловості, в сфері промислової безпеки шляхом розробки, впровадження і 
забезпечення виконання членами асоціації єдиних обов"язкових правил, вимог і стандартів 
діяльності в рамках чинного законодавства України. 
         До складу Асоціації можуть входити на правах асоційованих членів підприємства та 
організації всіх форм власності, зацікавлені в її діяльності. Підприємства та організації мають 
право вільного виходу з Асоціації, Асоціація не відповідає за зобов"язання підприємств та 
організацій, що входять до її складу, так як і підприємства не відповідають за зобов"язання 
асоціації.
          Члени Асоціації мають право вільного виходу з асоціації. Умовою виходу є забезпечення 
виконання раніше прийнятих перед Асоціацією зобов"язань.
          ВАТ "Кривбасзалізрудком" є членом Міжвідомчої асоціації "Укрвибухпром" згідно 
рішення загальних зборів членів асоціації (протокол № 12 від 08.04.2005р., реєстраційний № 48).

Мiжвiдомча асоцiацiя "Укрвибухпром"

03033,  м. Київ проспект Науки, 10

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання

         Криворізьке регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців є 
громадською неприбутковою організацією, яка об"єднує за спільними інтересами на засадах 
добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, суб"єктів 
підприємницької діяльності, їх об"єднання та громадські  організації і створена з метою захисту 
економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів, координації та консолідації їх дій у 
сфері економічних та соціально-трудових відносин.
         Організація здійснює відповідно до чинного законодавства діяльність, спрямовану на 
проведення економічних реформ, налагодження зовнішньо-економічних зв"язків, пошук 
іноземних партнерів та інвесторів, підготовку проектів законодавчих і інших нормативних актів 
щодо розвитку і захисту підприємництва; сприяє в організації та проведенні консультацій, 
конференцій, семінарів, виставок, лекторіїв, симпозиумів, конкурсів та інших заходів з питань 
предмету своєї діяльності; здійснює інформаційні, організаційні заходи, спрямовані на 

Українська спiлка промисловцiв i пiдприємцiв. Криворiзьке 
регiональне вiддiлення

50014 м. Кривий Рiг   вул. Нарвська, 11а

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
розповсюдження інформації про УСПП і пропагування його мети та ідей, надає своїм членам на 
безоплатній основі інформаційну допомогу з питань їх поточної діяльності; здійснює підтримку 
проектів, програм, інших заходів, які відповідають статутним завданням та цілям Організації, 
шляхом надання зворотної або безповоротної фінансової допомоги.
         Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності, 
незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та 
інших ознак. Будь-який член Організації має право вийти з Організації, але не раніше місяця з 
дати повідомлення про свої наміри Правління Організації.
          ВАТ "Кривбасзалізрудком" є членом організації з 1999 року (протокол № 1 від 29 січня 
1999 року).
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), 
які належать 
засновнику 

та/або учаснику

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

Державна акціонерна компанія 
"Укррудпром"

30299372 пр. Карла Маркса, буд. 1, місто Кривий Ріг, 
Центрально-Міський, Днiпропетровська 
область, 50000

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), 
які належать 
засновнику 

та/або учаснику

Фізичних осіб-засновників немає. 0,00000000000

0,00000000000Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 9417 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 23 
особи.

Чисельність працюючих за цивільно-правовими договорами (осіб): 0.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці: 370913,2 тис.грн.

Збільшення фонду оплати праці в 2010 р. відносно 2009 р. на 94991,9 тис.грн.  відбулося в зв'язку 
з підвищенням заробітної плати з 01.03.2010р. На 18,5%, а також з тим, що в 2009 році 
підприємство працювало в режимі неповного робочого тижня.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента: 
                      1. Підготовка молодих спеціалістів (кваліфікованих робітників).
На підставі затвердженого наказом № 871 від 21.11.2007р. Положення "Про співпрацю ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" з вищими та професійно-технічними навчальними закладами у підготовці 
молодих спеціалістів (кваліфікованих робітників)" та у відповідності з рішенням Криворізької 
міської ради віцд 18.12.2002р. № 307 "Про закріплення за підприємствами та установами вищих 
навчальних закладів міста" та № 317 "Про внесення змін в додатки рішення міської ради від 
28.12.1999р.№ 322 "Про закріплення промислових підприємств за пролфесійно-технічними 
закладами міста", за ВАТ "Кривбасзалізрудком" закріплені базові навчальні заклади: 
Криворізький технічний університет,  Гірничмй технікум КТУ, гірничоелектромеханічний 
технікум КТУ, Політехнічний технікум КТУ, Автодорожний технікум КТУ, Криворізький 
професійний гірничо-технічний ліцей, , Криворізький професійний гірничо-електромеханічний 
ліцей, Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей, з якими укладаються договори 
на проходження виробничої практики учнями (студентами) та працевлаштування випускників 
(молодих спеціалістів).
                        2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації молодих робітників 
комбіната.
Навчання студентів з числа робітників комбінату у вищих навчальних закладах за рахунок 
коштів підприємства відбувається на підставі затвердженого наказом № 785 від 22.11.2007р.  
Положення  "Про організацію підготовки і перепідготовки спеціалістів, працюючих в системі 
ВАТ "Кривбасзалізрудком"для отримання освіти у ВНЗах за рахунок коштів комбінату".
Підвищення професійного і кваліфікаційного рівня робітників комбіната відбувається  на базі 
УКЦ ВАТ "Кривбасзалізрудком"та в  інших навчальних закладах  (курси підвищення 
кваліфікації, семінари, тренінги, форуми та ін.). 
                         3. Стажування та формування кадрового резерву відбувається на підставі 
затвердженого наказом № 14 від 14.01.2010р. Положення "Про стажування робітників комбінату 
та формування кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком".
                         4. Проведення заходів щодо закріплення молодих кадрів у ВАТ 
"Кривбасзалізрудком":
- забезпечення професійного (кар'єрного) росту молодим робітникам;
- фінансування заходів Молодіжної організації комбінату;
- преміювання молодих працівників за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжного руху 
до Дня молоді України:
- забезпечення соціальних пільг та гарантій згідно Колективного договору підприємства.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1949

37
ВАТ "Кривбасзалiзрудком" Директор шахти "Родiна"

6.1.8. Опис:            Голова Правління обирається Загальними зборами Товариства строком на 1 
рік.
          Голова Правління керує роботою Правління, яке вирішує всі питання поточної діяльності 
АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової 
ради.
          Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, 
згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому 
числі: 
   - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що 
становлять комерційну таємницю Товариства; 
   - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, при  
необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою 
радою структури;
   - передає в оренду майно Товариства; 
   - придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи; 
   - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю 
Товариства;
   - забезпечує виконання рішень Загальних зборів , Наглядової ради, Правління, норм чинного 
законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
   - організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов"язань 
перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та 
техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; 
   - організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
   - організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
   - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним 
законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;
   - представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними 
та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових 
установах;
   - укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством 
України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
   - розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених 

Повна вища. Криворiзький гiрничорудний iнститут

Караманиць Федiр Iванович

АЕ, 830595, 24.09.1997, Дзержинським РВ Криворізького МУ 
УМВС України в Дніпропетровській області

Голова Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
   - вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів 
або Наглядової ради;
   - підписує договори, рішення про укладення яких прийняті Загальними зборами або 
Наглядовою радою;
   - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-
господарської діяльності;
   - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
   - підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи;
   - видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов"язковими для виконання усіма 
працівниками Товариства;
   - здійснює інші дії згідно рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.
        Порядок та розмір  оплати праці  Голови Правління згідно Статуту встановлюються 
Наглядовою радою в укладеному з ним контракті. За рішенням Наглядової ради АТ голова та 
члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який 
встановлює Наглядова рада АТ з урахуванням підсумків роботи за рік. За звітний період 
відповідне рішення Наглядовою радою не приймалося, нагорода не виплачувалася. 
        Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
        Стаж керівної роботи 37 років
        Перелік попередніх посад: директор шахти, Голова Правління. 
        Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
        Голова Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах.

1958

17
ВАТ "Полтаваобленерго", заступник голови правління

6.1.8. Опис:          До повноважень Члена Правління - Заступника Голови Правління належать 
повноваження, надані Правлінню Статутом Товариства. У випадку тимчасової відсутності 
Голови Правління Заступник Голови Правління виконує його обов"язки.
           Порядок та розмір оплати праці члена Правління - Заступника Голови Правління  згідно 
Статуту встановлюється Наглядовою радою. За рішенням Наглядової ради АТ члени Правління 
можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який встановлює Наглядова 
рада АТ з урахуванням підсумків роботи за рік. За звітний період відповідне рішення 
Наглядовою радою не приймалося, винагорода не виплачувалася. 
        Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)

Повна вища.Харківський авіаційний інститут

Кащеєв Сергій Іванович

АЕ, 300186, 17.06.1996, Ленінським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.

Член Правлiння, Заступник Голови Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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         Перелік попередніх посад: начальник управління, заступник директора, заступник голови 
правління.
       Стаж керівної роботи 17 років.
        Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
        Заступник Голови Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах.

1966

11
ТОВ "Метiнвест Холдiнг", начальник вiддiлу  облiку, 
контролю та звiтностi

6.1.8. Опис:          Основними завданнями фінансового директора є:
   - організація і управління фінансово-господарською діяльністю комбінату, в сферах економіки 
зокрема управління витратами, бухгалтерського обліку і управління фінансами;
   - організація планування і аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності комбінату; 
   - генерація стратегій і ідей бізнесу, направлених на розвиток комбінату;
   - самостійне формування і ведення кадрової політики по підлеглих безпосередньо йому 
посадовцям і службам.
       Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких 
господарських договорах.  
        Порядок та розмір оплати праці члена Правління  - Фінансового директора згідно Статуту 
встановлюється Наглядовою радою в укладеному з ним контракті. За рішенням Наглядової ради 
АТ члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який 
встановлює Наглядова рада АТ з урахуванням підсумків роботи за рік. За звітний період 
відповідне рішення Наглядовою радою не приймалося, винагорода не виплачувалася.
       Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
       Стаж керівної роботи: 11 років.
        Перелік попередніх посад: начальник планово-економічного відділу, начальник відділу 
внутрішнього аудиту, начальник відділу обліку, контролю та звітності, фінансовий директор.
        Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
        Фінансовий директор Товариства не обіймає ніяких посад на інших підприємствах.

Повна вища. Київський iнститут народного господарства

Марковцев Юрiй Юрiйович

АЕ, 513732, 28.03.1997, Довгинцівським РВ Криворізького 
МУ УМВС України в Дніпропетровській області

Член Правлiння, Фінансовий директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1974

9
ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат", 
начальник вiддiлу облiку, контролю та звiтностi

6.1.8. Опис:        Основними завданнями Заступника Фінансового директора є:
 - контроль виконання процесів бізнес-планування, щомісячного планування, економічного 
аналізу,  підготовки управлінського обліку, методологічна підтримка (розробка методик, політик, 
процедур), контроль операцій;
 - побудування єдиної фінансової картини по підприємству в цілому, як планової, так і 
фактичної, пошук потенційних проблем і конфліктів, ініціювання та координування іх 
вирішення, за участю керівників бізнес-підрозділів та Фінансового Директора;
 - підготовка фінансових планів і звітів, погодження та надання їх Фінансовому Директору;
 - координування роботи підрозділів фінансового планування та аналізу і обліку і звітності для 
задоволення потреб в інформації  керівництва підприємства.
       Порядок та розмір оплати праці члена Правління - Заступника Фінансового директора  згідно 
Статуту встановлюється Наглядовою радою. За рішенням Наглядової ради АТ члени Правління 
можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який встановлює Наглядова 
рада АТ з урахуванням підсумків роботи за рік. За звітний період відповідне рішення 
Наглядовою радою не приймалося, винагорода не виплачувалася.
       Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком" (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
       Перелік попередніх посад: провідний бухгалтер бюро основних засобів, начальних відділу 
обліку основних засобів, начальник відділу обліку, контролю та звітності, заступник 
Фінансового директора.
       Стаж керівної роботи: 9 років.
       Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
       Заступник Фінансового директора Товариства не займає ніяких посад на інших 
підприємствах.

Повна вища.Миколаївський сiльськогосподарський iнститут

Ларiна Ольга Олександрiвна

ЕО, 097129, 12.03.1996, Заводським РВ ММУ УМВС України 
в Миколаївській області

Член Правлiння, Заступник Фінансового директора

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1960

26
ВАТ "Кривбасзалiзрудком", начальник фiнансового вiддiлу

6.1.8. Опис:          Ведення бухгалтерського та податкового обліку на комбінаті покладено на 
головного бухгалтера, який очолює бухгалтерію. Розподіл функцій бухгалтерії визначено 
внутрішнім нормативним актом  - Положенням про бухгалтерію.             
         Головний бухгалтер:
   1. Застосовує  вибрану облікову політику Товариства, визначену на підставі принципів, методів 
і процедур, встановлених  Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 
іншими документами, які регулюють методологію бухгалтерського обліку.
     2. Забезпечує:
 - ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, 
встановлених законодавством України з врахуванням особливостей діяльності комбінату і 
технології обробки облікових даних;
 - перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з 
іншими кредиторами договірних зобов"язань за узгодженням з керівництвом комбінату і 
власниками;
 - здійснення заходів по наданню повної правдивої неупередженої інформації про фінансовий 
стан, результати діяльності  та рух грошових коштів комбінату;
 - конфіденційність відомостей про діяльність Товариства.
       3. Приймає участь:
 - в підготовці і наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного 
бухгалтера;
 - в оформленні матеріалів, пов"язаних з недостачею і відшкодуванням втрат від недостачі, 
розкрадання і псування активів підприємства;
 - в проведенні спільно з іншими підрозділами і службами економічного аналізу господарсько-
фінансової діяльності  комбінату за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності з 
метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.
       4. Організовує контроль:
 - за дотриманням порядку оформлення первинних і облікових документів;
 - за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 - за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації;
 - за збереженням бухгалтерських документів, оформленням та здаванням їх згідно з 
установленим порядком до архіву.
       5. Контролює спільно з керівниками структурних підрозділі, відділів і служб комбінату:
 - ведення касових операцій;
 - дотримання встановлених правил оформлення первинних документів з руху товарно-

Повна вища. Київський iнститут народного господарства

Ярошевська Любов Миколаївна

АК, 813254, 06.03.2000, Саксаганським РВ Криворізького 
МУ УМВС України у Дніпропетровській області

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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матеріальних цінностей, необоротних активів, інших операцій;
 - використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів;
 - проведення інвентаризації статей балансу;
 - виконання кошторисів на утримання об"єктів соцкультпобуту;
 - стягнення у встановлені  строки дебіторської заборгованості;
 - збереження матеріальних цінностей, майна, наданого комбінатом структурним підрозділам 
шляхом проведення внутрішніх ревізій бюро методології та контролю бухгалтерії.
     Розмір винагороди головного бухгалтера визначається діючим в Товаристві Положенням про 
оплату праці.
      Призначена згідно наказу № 22-к від 17.02.2003р.
      Перелік попередніх посад: головний бухгалтер шахти, начальник фінансового відділу, 
головний бухгалтер.
      Стаж керівної роботи: 26 років.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
      Головний бухгалтер Товариства ніяких посад на інших підприємствах не займає.

6.1.8. Опис:     Голова Наглядової ради - юридична особа. На засіданнях її представляють 
уповноважені фізичні особи згідно доручень. 
   Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код 
ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія 
зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр.
   Наглядова рада складається з двох членів, які обираються Загальними зборами з числа 
акціонерів пакетним голосуванням (одночасно за дві кандидатури), з делегуванням по два 
представника від кожного члена Наглядової ради.
   Голова Наглядової ради керує Наглядовою радою Товариства, яка представляє інтереси 
акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції здійснює 
нагляд за діяльністю виконавчого органу Товариства, за управлінням ним майном Товариства та 
здійснює захист прав акціонерів.
     Голова Наглядової ради:
   - керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов"язки між її членами;
   - скликає засідання Наглядової ради;
   - головує на засіданнях Наглядової ради;
   - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
   - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

Компанія SCM (SYSTEM CAPITAL 
MANAGEMENT)

Голова Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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   - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) 
Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
   - підписує трудовий контракт з Головою Правління та Фінансовим директором, строком на 1 
рік;
   - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
   - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю 
Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
   - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, Положенні 
"Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для 
організації діяльності Наглядової ради.
   За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх посадових 
обов'язків може виплачуватись винагорода. За звітний період відповідне рішення Загальними 
зборами акціонерів Товариства не приймалося, винагорода не виплачувалася.
      Призначено згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кривбасзалізрудком" 
(протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
      Щодо стажу керівної роботи, попередніх посад, обіймання Головою Наглядової ради будь-
яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має.

6.1.8. Опис:     Член Наглядової ради - юридична особа. На засіданнях її представляють 
уповноважені фізичні особи згідно доручень.
   Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код 
ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія 
зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських островів.
   Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь усі два члена 
Наглядової ради, що складає чотири представника членів Наглядової ради (по два від кожного 
члена Наглядової ради).
   Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма 
представниками членів Наглядової ради.
   Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради 
приймається, якщо за нього проголосували два члена Наглядової ради, що складає чотири 
представника членів Наглядової ради (по два від кожного члена Наглядової ради).
   Члена Наглядової ради Товариства за бажанням можуть виразити окрему думку, що вноситься 
до протоколу та оголошується разом, із рішенням на Загальних зборах акціонерів.

Компанія RALKON COMMERCIAL LTD

Член Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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   За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх посадових 
обов"язків може виплачуватися винагорода. За звітний період відповідне рішення Загальними 
зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася.
   Призначений згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кривбасзалізрудком" 
(протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
   Щодо стажу керівної роботи, попередніх посад, обіймання членом Наглядової ради будь-яких 
посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має.

6.1.8. Опис:      Голова Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична 
особа згідно  доручення.
   Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код 
ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія 
зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр.
   Голова Ревізійної комісії:
   - керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов"язки між її членами;
   - скликає засідання Ревізійної комісії;
   - головує на засіданнях Ревізійної комісії;
   - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
   - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
   - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) 
Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
   - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції 
Ревізійної комісії;
   - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинахз іншими органами управління Товариства, 
з органами державної влади й управління та з третіми особами;
   - виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або 
необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.
   У випадку відсутності Голови Ревізійної комісії чи неможливості виконання ним своїх 
повноважень, за рішенням Ревізійної комісії тимчасово його повноваження можуть бути 
покладені на одного з членів Ревізійної комісії.
   За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових 
обов"язків може виплачуватися винагорода. За звітний період відповідне рішення Загальними 
зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася.

Компанія STARMILL LIMITED

Голова Ревізійної комісії

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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   Призначено згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кривбасзалізрудком" 
(протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
   Щодо стажу керівної роботи, попередніх посад, обіймання головою Ревізійної комісії  будь-
яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має.

6.1.8. Опис:          Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична 
особа згідно доручення.
        Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код 
ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія 
зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських островів.
       Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:
- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх 
підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його 
планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності 
зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основним видам діяльності, трудовім, 
фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності 
відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, 
постачальниками, підрядчиками і др.;
- використання коштів резервного фонду і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установлених попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також 
розслідування і затверджує їхні висновки.
       Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії 
приймаються, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії.
      За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх 
посадових обов'язків може виплачуівтися винагорода. За звітний період відповідне рішення 

Компанія MEDKO SERVICES LIMITED

член Ревізійної комісії

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася.
        Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком"  (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
        Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
        Щодо стажу керівної роботи, попередніх посад, обіймання членом Ревізійної комісії посад 
на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має.

6.1.8. Опис:          Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична 
особа згідно доручення.
        Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код 
ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія 
зареєстрована згідно законодавства Сполучених Штатів Америки.
       Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:
- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх 
підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його 
планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності 
зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основним видам діяльності, трудовім, 
фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності 
відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, 
постачальниками, підрядчиками і др.;
- використання коштів резервного фонду і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установлених попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також 
розслідування і затверджує їхні висновки.
       Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії 
приймаються, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії.
      За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх 

Компанія  AUGUST HOLDINGS LLC

член Ревізійної комісії

юридична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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посадових обов'язків може виплачуівтися винагорода. За звітний період відповідне рішення 
Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася.
        Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком"  (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.)
        Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
        Щодо стажу керівної роботи, попередніх посад, обіймання членом Ревізійної комісії посад 
на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має.
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість

 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Компанія STARMILL 
LIMITED

198886866
8

99,88124656300 1988868668 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

юридична особа

Караманиць Федiр 
Iванович

12.07.2005 141829 0,00712267100 141829 0 0 0Голова Правління АЕ, 830595, 24.09.1997, 
Дзержинським РВ 
Криворізького МУ 
УМВС України в 
Дніпропетровській 
області

фізична особа

Ярошевська Любов 
Миколаївна

12.07.2005 84560 0,00424661400 84560 0 0 0Головний бухгалтер АК, 813254, 
06.03.2000, 
Саксаганським РВ 
Криворізького МУ 
УМВС України у 
Дніпропетровській 
області

фізична особа

Компанія  AUGUST 
HOLDINGS LLC

4 0,00000020000 4 0 0 0член Ревізійної комісії юридична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Компанія MEDKO 
SERVICES LIMITED

4 0,00000020000 4 0 0 0член Ревізійної комісії юридична особа

Компанія RALKON 
COMMERCIAL LTD

2 0,00000010000 2 0 0 0Член Наглядової ради юридична особа

Компанія SCM 
(SYSTEM CAPITAL 
MANAGEMENT)

2 0,00000010000 2 0 0 0Голова Наглядової ради юридична особа

Ларiна Ольга 
Олександрiвна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правлiння, 
Заступник 
Фінансового директора

ЕО, 097129, 12.03.1996, 
Заводським РВ ММУ 
УМВС України в 
Миколаївській області

фізична особа

Марковцев Юрiй 
Юрiйович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правлiння, 
Фінансовий директор

АЕ, 513732, 28.03.1997, 
Довгинцівським РВ 
Криворізького МУ 
УМВС України в 
Дніпропетровській 
області

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Кащеєв Сергій Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правлiння, 
Заступник Голови 
Правління

АЕ, 300186, 17.06.1996, 
Ленінським РВ УМВС 
України в 
Дніпропетровській обл.

фізична особа

Усього: 198909506999,89261644800 1989095069 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Компанія Стармілл Лімітед 
(Starmill Limited)

, Кіпр, Themastokli Dervi, 3, Julia 
House, P.C. 1066, Nicosia, Кіпр, 

1988868668 99,8812466 1988868668 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

1988868668 99,8812466 1988868668 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

29.04.2010
99,9389

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
ВАТ "Кривбасзалізрудком".
2. Звіт Правління ВАТ "Кривбасзалізрудком" про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2008 та 2009 роки.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
4. Звіт Наглядової ради ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
5. Затвердження фінансової звітності ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про форму існування акцій . Про прийняття рішення про 
дематеріалізацію акцій Товариства. Визначення способу персонального повідомлення власників 
іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
11. Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі існування.
12. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам 
акцій.
13. Про визначення дати припинення ведення реєстру. 
14. Внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ "Кривбасзалізрудком", шляхом викладення 
Статуту у новій редакції.
15. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність 
Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління 
Караманиць Ф.І.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 29.04.2010р. відбулися 
чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Кривбасзалізрудком", які були скликані за рішенням 
Правління Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: 

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Кривбасзалізрудком" 29.04.2010р. прийняті наступні 
рішення:

          1. По першому питанню Порядку денного:
"Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Кривбасзалізрудком""
1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії - пан Гришенко Антон Івванович;
Секретарем Лічильної комісії - пані Сидоренко Ульяна Вікторівна.
1.2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Загорулько Андрія 
Олександровича.
1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Білика Олександра 
Миколайовича.
1.4. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для 
ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку зборів та наданий кожному акціонеру, а саме:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 

X
чергові позачергові
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ВАТ "Кривбасзалізрудком".
2. Звіт Правління ВАТ "Кривбасзалізрудком" про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2008 та 2009 роки.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
4. Звіт Наглядової ради ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
5. Затвердження фінансової звітності ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про форму існування акцій . Про прийняття рішення про 
дематеріалізацію акцій Товариства. Визначення способу персонального повідомлення власників 
іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
11. Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі існування.
12. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам 
акцій.
13. Про визначення дати припинення ведення реєстру. 
14. Внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ "Кривбасзалізрудком", шляхом викладення 
Статуту у новій редакції.
15. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність 
Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
1.5. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.,
- на виступи, довідки - до 10 хв.,
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, 
ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів,
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, 
за підписом акціонера або представника акціонера,
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду 
питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути 
запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття 
питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається 
шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів 
акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

          По другому питанню Порядку денного:
"Звіт Правління ВАТ "Кривбасзалізрудком" про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2008 та 2009 роки"
2.1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 
2008 рік.
2.2. Роботу Правління Товариства за 2009 рік визнати задовільною.
2.3. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 
2009 рік.
2.4. Роботу Правління товариства за 2009 рік визнати задовільною.

          По третьому питанню Порядку денного:
"Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки"
3.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2008 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 
31.12.2008 та Звіту про фінансові результати за 2008 рік.
3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2008 рік визнати задовільною.
3.3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2009 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 
31.12.2009 та Звіту про фінансові результати за 2009 рік.
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3.4. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік визнати задовільною.

          По четвертому питанню Порядку денного
"Звіт Наглядової ради ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки"
4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності за 2008 рік.
4.2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2008 рік визнати задовільною.
4.3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності за 2009 рік.
4.4. Роботу Наглядової ради Товариства за 2009 рік визнати задовільною.

          По п'ятому питанню Порядку денного
"Затвердження фінансової звітності ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки"
5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2008р. та Звіт про фінансові результати 
Товариства за 2008 рік.
5.2.Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2009р. та Звіт про фінансові результати 
Товариства за 2009 рік.

          По шостому питанню Порядку денного
"Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 та 2009 роки"
6.1.Затвердити прибуток Товариства у розмірі 1 050 378 793,40 грн. (один мільярд  п’ятдесят 
мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто три гривні 40 копійок), отриманий 
Товариством за 2008 рік.
6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2008 році:
• відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 52 518 939,67 грн. (п'ятдесят два 
мільйони п’ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять гривень 67 копійок), що складає 
5 % від суми чистого прибутку Товариства за 2008 рік;
• відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі  867 987 566, 00 грн. (вісімсот 
шістдесят сім мільйонів дев’ятсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот шістдесят шість гривень 00 
копійок), що складає 82,64 % від суми чистого прибутку Товариства за 2008 рік. Розмір 
дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,4359045 гривень.
• залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 129 872 287,73 грн. (сто двадцять дев'ять 
мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі двісті вісімдесят сім гривень 73 копійки).   
6.3.Виплату дивідендів здійснити в грошовій формі починаючи з 29 квітня 2010 року по 31 
травня 2010 року.
6.4.Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2008 
року:
- дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на 
початок строку виплати дивідендів, тобто на 29.04.2010 року;
- дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом 
перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або 
виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);
- розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється 
за математичними правилами до цілої копійки.
6.5. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та 
повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.
6.6. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 200 834 887,26 грн. (двісті мільйонів вісімсот 
тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень 26 копійок), отриманий Товариством за 
2009 рік.
6.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2009 році:
• відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 10 041 744,36 грн. (десять мільйонів 
сорок одна тисяча сімсот сорок чотири гривні 36 копійок), що складає 5 % від суми чистого 
прибутку Товариства за 2009 рік;
• відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 101 713 794,70 грн. (сто один 
мільйон сімсот тринадцять тисячі сімсот дев'яносто чотири гривні 70 копійок), що складає 50,65 
% від суми чистого прибутку Товариства за 2009 рік. Розмір дивідендів, що припадає на одну 
акцію становить 0,0510808 гривень.
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• залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 89 079 348,20 грн. (вісімдесят дев'ять 
мільйонів сімдесят дев'ять тисяч триста сорок вісім гривень 20 копійок).  
6.8. Виплату дивідендів здійснити в грошовій формі починаючи з 29 квітня 2010 року по 31 
травня 2010 року.
6.9.Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2009 
року:
- дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на 
початок строку виплати дивідендів, тобто на 29.04.2010 року;
- дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом 
перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або 
виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);
- розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється 
за математичними правилами до цілої копійки.
6.10. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та 
повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

          По сьомому питанню Порядку денного
"Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства"
7.1.Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення 
даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Правління Відкритого акціонерного 
товариства “Криворізький залізорудний комбінат”.
7.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” такими, що втратили чинність та припинені з моменту 
прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” від 29.04.2010 р.
7.3.Обрати та затвердити наступний склад Правління Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” у кількості 4 осіб, а саме:
1 Караманиць Федір Іванович - Голова Правління
2 Кащеєв Сергій Іванович - член Правління, Заступник Голови Правління  
3 Марковцев Юрій Юрійович - член Правління, Фінансовий директор 
4 Ларіна Ольга Олександрівна - член Правління, Заступник Фінансового директора
7.4. Вважати повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства такими, що 
набули чинності та є легітимними з моменту прийняття даного рішення на Загальних зборах 
акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” від 
29.04.2010 р.

          По восьмому питанню Порядку денного.
«Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»
8.1.Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення 
даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Відкритого акціонерного 
товариства “Криворізький залізорудний комбінат”.
8.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради Відкритого акціонерного 
товариства “Криворізький залізорудний комбінат” такими, що втратили чинність з моменту 
прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” від 29.04.2010 р.
8.3. Обрати та затвердити Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Криворізький 
залізорудний комбінат” у кількості 2 осіб у наступному складі:
1 член Спостережної (Наглядової) ради,  компанія   RALKON COMMERCIAL LTD  компанія, 
зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських Островів, за номером 579986, 
місцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
2 член Спостережної (Наглядової)  ради,  компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) 
LIMITED	компанія, зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр, за номером 137516, 
місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.
8.4.  Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради Товариства такими, що набули 
чинності та є легітимними з моменту прийняття даного рішення на  Загальних зборах акціонерів 
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Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” від 29.04.2010 р.
8.5.  Обрати на посаду Голови Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” компанію SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) 
LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр, за номером 137516, 
місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.).
8.6.  Вважати повноваження компанії SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED на 
посаді Голови Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний 
комбінат” такими, що набули чинності та є легітимними з моменту прийняття даного рішення на 
Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний 
комбінат” від 29.04.2010 р. зі строком повноважень один рік.

          По дев’ятому питанню Порядку денного.
«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»
9.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення 
даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного 
товариства “Криворізький залізорудний комбінат”.
9.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного 
товариства “Криворізький залізорудний комбінат” такими, що втратили чинність з моменту 
прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” від 29.04.2010 р.
9.3. Обрати та затвердити Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства “Криворізький 
залізорудний комбінат” у кількості 3 осіб у наступному складі:
1 член Ревізійної комісії, компанія MEDCO SERVICES LIMITED   компанія, зареєстрована 
згідно законодавства Британських Віргінських Островів, за номером 320000, місцезнаходження: 
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
2 член Ревізійної комісії, компанія STARMILL  LIMITED	   компанія, зареєстрована згідно 
законодавства Республіки Кіпр, за номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, 
JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.
3 член Ревізійної комісії, компанія AUGUST HOLDINGS LLC	   компанія, зареєстрована згідно 
законодавства USA, Delaware, за номером 010336256-3413737, офіс якої розташован: 1220 
N.Market Street, Suite 606, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA.
9.4. Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що 
набули чинності та є легітимними з моменту прийняття даного рішення на Загальних зборах 
акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” від 
29.04.2010 р.
9.5. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства 
“Криворізький залізорудний комбінат” компанію STARMILL  LIMITED ( компанія, 
зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр, за номером 193746, місцезнаходження: 
Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.).
9.6. Вважати повноваження компанії STARMILL  LIMITED на  посаді Голови Ревізійної комісії 
Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” такими, що набули 
чинності та є легітимними з моменту прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства “Криворізький залізорудний комбінат” від 29.04.2010 р. зі 
строком повноважень один рік.

          Загальними зборами акціонерів прийняті наступні процедурні рішення:
10. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного 
«Прийняття рішення про форму існування акцій. Про прийняття рішення про дематеріалізацію 
акцій Товариства. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних 
паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію» зняти з розгляду на загальних зборах 
акціонерів ВАТ «Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.
11. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного «Про 
обрання депозитарію для обслуговування акцій в без документарній формі існування» зняти з 
розгляду на загальних зборах акціонерів ВАТ «Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.
12. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного «Про 
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обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій» зняти 
з розгляду на загальних зборах акціонерів ВАТ «Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.
13. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного «Про 
визначення дати припинення ведення реєстру» зняти з розгляду на загальних зборах акціонерів 
ВАТ «Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.
14. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного 
«Внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ «Кривбасзалізрудком», шляхом викладення 
Статуту у новій редакції» зняти з розгляду на загальних зборах акціонерів ВАТ 
«Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.
15. У відповідності до регламенту загальних зборів акціонерів, питання порядку денного 
«Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність 
Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції» зняти з розгляду на загальних 
зборах акціонерів ВАТ «Кривбасзалізрудком» 29.04.2010 року.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.

29.01.2010
0,0114

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що мали бути розглянуті на загальних зборах: 
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
ВАТ "Кривбасзалізрудком".
2. Звіт Правління ВАТ "Кривбасзалізрудком" про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2008 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 рік.
4. Звіт Наглядової ради ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 рік.
5. Затвердження фінансової звітності ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ "Кривбасзалізрудком" за 2008 рік.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління 
Товариства Караманиць Ф.І.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Правління Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: питання не були розглянуті у зв'язку з тим, що 
збори не відбулися.

Причини, чому загальні збори не відбулися:  згідно ст. 41 Закону України "Про господарські 
товариства" Загальні збори акціонерів визнані неправомочними.

чергові позачергові

X
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9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

969701360,700
0,48600

969647372,620
29.04.2010

0,000
0,00000

59000000,000

Опис: Рішення про виплату дивідендів за звітний період (за результатами 2010р.) Загальними 
зборами акціонерів Товариства не приймалося. Виплачувалися дивіденди за результатами 2008 - 
2009 рр.
Станом на 31.12.2009р. Товариство виплатило частину дивідендів, про нарахування та сплату 
яких було прийнято рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 28.10.2008р. у розмірі 
59000000,00грн.
Відомості щодо суми нарахованих дивідендів, нарахованих дивідендів на одну акцію, дати 
складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та дати виплати дивідендів за 
результатами попереднього періоду відсутні, оскільки  питання розподілу прибутку у цьому 
періоді Загальними зборами акціонерів Товариства не розглядалися. 
Відомості щодо дивідендів за привілейованими акціями відсутні, оскільки привілейовані акції 
Товариство не емітувало.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 29.04.2010р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.04.2010р.
Дата початку виплати дивідендів: 29.04.2010р.
Розмір виплати дивідендів: 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1-2010 від 29.04.2010р.), на 
відрахування до фонду виплати дивідендів направляються грошові кошти у сумі:
- за 2008 рік - 867 987 566, 00 грн. (вісімсот шістдесят сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім 
тисяч п"ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок), що складає  82,64 % від суми чистого 
прибутку Товариства  за 2008 рік. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 
0,4359045 гривень,
- за 2009 рік - 101 713 794, 70 грн. (сто один мільйон сімсот тринадцять тисяч сімсот дев'яносто 
чотири гривні 70 копійок) , що складає 50,65 % від суми чистого прибутку Товариства за 2009 
рік. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,0510808 гривень.
Таким чином, загальна сума дивідендів, нарахованих за 2008-2009рр. становить 969 701 ,30, 70 
грн., що на одну акцію складає 0,4869853 грн. 
Порядок виплати дивідендів: 
Виплата дивідендів здійснюється в грошовій формі. Дивіденди виплачуються пропорційно до 
загальної кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів за 
письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський 
рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси 
Товариства (для акціонерів фізичних осіб). Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що 
містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.
Строк виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється починаючи з 29 квітня 2010 року по 
31 травня 2010 року.

0,000
0,00000

0,000

0,000
0,00000

0,000

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата виплати дивідендів 29.04.2010
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВ "Приднiпров"є - Реєстр"

31143308
вул. Ленiна буд. 8-10, мiсто Днiпропетровськ, 
Днiпропетровська область, 49000

(056) 371-86-00
(056) 371-86-00

Серiя АВ № 430228

18.08.2008

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Договір № 678 від 06.07.2005р. на виконання операції по веденню реєстру власників 
цінних паперів

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

ТОВ "ФК Гамбит"

30458125
Набережна Перемоги, 38, мiсто Днiпропетровськ, 
Днiпропетровська область, 49094

(0562) 36-91-46
(0562) 36-91-46

Серія АВ № 376555

16.10.2007

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Договір № 731 від 08.08.2005р. про відкриття рахунку у цінних паперах.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

35917889
вул. Тропініна, буд. 7-Г, мiсто Київ, Київська область, 04107

(044) 585-42-40
(044) 585-42-40

Серiя АВ № 498004

19.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Договір № Е-635/10 від 30.03.2010р. про обслуговування емісії цінних паперів

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

ТОВ "Тонаго"

36302563
вул. Суворова, буд. 4, місто Київ, Київська область, 01010

(044) 280-51-12
(044) 280-51-12

Серiя АВ № 456960

18.03.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Договір № Д40/0206/003  від  02.06.2010р. купівлі-продажу цінних паперів

Торговець цiнними паперами
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ТОВ "Аудиторська фiрма "Цiлком таємно"

32098120
вул. Бикова, 12, м. Кривий Рiг, Україна, 50036

(0564) 64-50-79
(0564) 64-50-79

№ 3080

19.11.2002

Аудиторська палата

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Договір № 50/А/398 від 16.03.2010р. на надання аудиторських послуг.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

Юридична компанія "Тезіс"

33248467
вул. Челюскіна, 8, м. Дніпропетровськ, Днiпропетровська 
область, 49000

(056) 716-34-00, 716-36-91
(056) 716-34-00

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Договір № 1559 від 03.12.2007р. на надання юридичних послуг.
Інформація про номер і дату ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності, а також назву 
державного органу, що його видав, відсутня, оскільки цей вид діяльності не протребує 
ліцензування.

Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
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Акціонерне страхове товариство закритого типу "Днепрінмед"

21870998
вул. Симферопольська, 21 кім. 307, Дніпропетровськ, 
Днiпропетровська область, 49005

(056) 370-18-96
(056) 370-18-96

Серія АВ № 398273

17.06.2008

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Закрите акцiонерне товариство

Опис: Договір добровільного медичного страхування № 425 від 05.06.2009р.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
21.09.2005 420/1/05 Державна комісія з цінних паперів 

тафондового ринку
1,00 1991233326,001991233326 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішньому ринку не здійснювалася.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  торгівля на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.

Мета додаткової емісії: Додаткову емісію акцій у розмірі 1250463326,00 грн. було здійснено Товариством за рішенням Загальних зборів акціонерів від  07.05.2005р. з метою 
поповнення обігових коштів для направлення  на технічний розвиток Товариства, а саме:
 - підтримку виробничих потужностей з проведенням капітальних ремонтів з глибокою модернізацією основних агрегатів;
 - технічне переозброєння морально та фізично застарілого обладнання;
 - розробку нових пластів видобутку руди (виконання перспективного плану освоєння нових горизонтів видобутку залізорудної сировини);
 - впровадження енергозберігаючих заходів;
 - вирішення питань щодо утилізації шахтних вод.

Спосіб розміщення: відкрите (публічне) розміщення без послуг андеррайтера

UA0401261005UA0401261005 Документарна

Іменні

Акції Іменні 
прості
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Дата 
реєстрації

 випуску

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
у випуску 

(штук)

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Процентна

 ставка (у 
відсотках)

Термін 
виплати 
процентів

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Дата 
погашення

 облігацій

11.2.1. Процентні облігації
Сума 

виплачених 
процентів за 
звітний період 

(грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

20.12.2007 1013/2/07-Т Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

1000,00 59000 59000000,00 10,1 у описі до 
таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"Н" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "Н" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: метою використання залучених шляхом випуску облігацій серії "Н" фінансових ресурсів є фінансування технічного розвитку Товариства у повному обсязі 
випуску.

Спосіб розміщення: розміщення облігацій серії "Н" здійснюється Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андерайтера. Облігації розміщуються з обмеженим 
колом обігу - закрите (приватне) розміщення.

Дата виплати доходу за облігаціями: 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15. За звітний період відсотковий дохід за облігаціями серії "Н" не сплачувався в зв'язку з 
тим, що перша дата виплати доходу по облігаціям серії "Н" - 11.01.2011р.

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій серії "Н" не може бути прийнято раніше ніж  01.01.2015р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
20.12.2007 1012/2/07-Т Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
1000,00 57000 57000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"G" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "G" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: метою використання залучених шляхом випуску облігацій серії "G" фінансових ресурсів є фінасування технічного розвитку Товариства у повному обсязі 
випуску.

Спосіб розміщення: розміщення облігацій серії "G" здійснюється Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера. Облігації розміщуються з обмеженим 
колом обігу - закрите (приватне) розміщення.

Дата виплати доходу по облігаціям: 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15. У зв'язку з відсутністю у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, 
по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна до сплати сума нарахована та обліковується як заборгованість за емітентом  до особистого звернення 
власника облігацій.

Дострокове погашення; Рішення про дострокове погашення облігацій серії "G" не може бути прийняте раніше ніж 01.01.2014р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
20.12.2007 1011/2/07 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
1000,00 59000 59000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"F" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "F" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: метою використання залучених шляхом випуску облігацій серії "F" фінансових ресурсів є фінансування технічного розвитку Товариства у повному обсязі.

Спосіб розміщення: розміщення здійснюється Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера. Облігації розміщуються з обмеженим колом обігу - закрите 
(приватне) розміщення.

Дата виплати доходу за облігаціями: 11.01.09, 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 11.01.15, 16.12.15.  У зв'язку з відсутністю у зведеному обліковому реєстрі даних щодо 
реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна до сплати сума нарахована та обліковується як заборгованість за емітентом до особистого 
звернення власника облігацій.

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій не може бути прийнято раніше ніж 01.01.2013 р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
21.12.2006 811/2/06-Т Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
1000,00 59000 59000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"Е" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "Е" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу (розміщення) облігацій серії "Е" - фінансування будівельно-монтажних робіт та технічного 
розвитку підприємства, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Спосіб розміщення: облігації серії "Е" мають обмежене коло обігу. Закрите (приватне) розміщення здійснюється на позабіржовому ринку. Розміщення облігацій здійснюється 
Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера.

Дати виплати процентного доходу: 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 16.12.15. Дохід не виплачувався у зв'язку з тим, що облігації серії "Е" не були розміщені.

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій серії "Е" не може бути прийнято раніше ніж 01.01.2015р.

Бездокументарна

Іменні

0,00

© SMA 001913072010 р. НЕ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
21.12.2006 810/2/06-Т Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
1000,00 57000 57000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"D" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "D" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включалися.

Мета додаткової емісії: мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу (розміщення) облігацій серії "D"  - фінансування будівельно-монтажних робіт та технічного 
розвитку підприємства, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Спосіб розміщення: облігації серії "D" мають обмежене коло обігу. Закрите (приватне) розміщення здійснюється на позабіржовому ринку. Розміщення облігацій здійснюється 
Товариством  (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера

Дати виплати процентного доходу: 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 16.12.15. Дохід не виплачувався у зв'язку з тим, що облігації серії "D" не були розміщені.

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій серії "D" не може бути прийнято раніш ніж 01.01.2014 р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
21.12.2006 809/2/06-Т Державна комісія з ціннихпаперів 

та фондового ринку
1000,00 59000 59000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржлвих торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"С" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "С" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу (розміщення) облігацій серії "С"  - фінансування та інвестування будівельно-монтажних 
робіт та технічного розвитку підприємства, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Спосіб розміщення: облігації серії "С" мають обмежене коло обігу. Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється на позабіржовому ринку. Розміщення здійснюється 
Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера.

Дата виплати процентного доходу: 11.01.09, 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14, 16.12.15. Дохід не виплачувався у зв'язку з тим, що облігації серії "С" не були розміщені.

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій серії "С" не може бути прийнято раніше ніж 01.01.2013р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
21.12.2006 808/2/06 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
1000,00 62000 62000000,00 10,1 у описі до 

таблиці

16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"В" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "В" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включалися.

Мета додаткової емісії: мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу (розміщення) облігацій серії "В" - фінансування та інвестування будівельно-монтажних робіт 
та технологічного розвитку підприємства, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Спосіб розміщення: облігації серії "В" мають обмежене коло обігу. Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється на позабіржовому ринку. Розміщення облігацій 
здійснюється Товариством (Емітентом облігацій) самостійно, без послуг андеррайтера.

Дата виплати процентного доходу:  08.01.2008р. у розмірі  6484514,00 грн., 30.01.2009р. у розмірі 6 262 517,00 грн., 11.01.10, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.13, 11.01.14,  16.12.15. У 
зв'язку з відсутністю у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, у звітному періоді належна до сплати 
сума нарахована та обліковується як заборгованість за емітентом  до особистого звернення власника облігацій. 

Дострокове погашення: Рішення про дострокове погашення облігацій серії "В" не може бути прийнято раніш ніж 01.01.2012р.

Бездокументарна

Іменні

0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
23.12.2005 480/2/05 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
500000,00 120 60000000,00 0,001 16.12.2015 16.12.2015

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на біржах, в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії 
"А" не розміщуються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках облігації серії "А" не розміщуються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не включались.

Мета додаткової емісії: метою використання залучених шляхом випуску облігацій серії "А" фінансових ресурсів є фінансування технічного розвитку Товариства у повному обсязі 
випуску.

Спосіб розміщення: облігації серії "А" мають обмежене коло обігу. Розміщення здійснюється Емітентом самостійно, без послуг андеррайтера.

Дострокове погашення: Достроковий викуп облігацій може бути здійснено за рішенням власника облігацій, але не раніш ніж через 5 (п'ять) років з моменту початку обігу облігацій.

Дата виплати доходу: 16.12.2015р., тому за звітний період відсотковий дохід не виплачувався.

Бездокументарна

Іменні

0,00

© SMA 001913072010 р. НЕ
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
           1510Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 

цінних паперів (штук)
           1510у тому числі:

сертифікатів акцій
              0сертифікатів облігацій

            482Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

            482у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              6Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) у звітному періоді

              6у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

© SMA 001913072010 р. 
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12. Опис бізнесу

Розробку природно багатих залiзних руд Криворiзького басейну було розпочато в 80-90 роках 19-го 
столiття вiдкритим та пiдземним способом. Після Великої Вітчизняної війни весь пiдземний видобуток 
руди на Криворiзькому басейнi здiйснювався шахтами двох трестiв: "Дзержинськруда" (пiвденна частина 
басейна) та "Ленiнруда" (пiвнiчна частина басейна). До складу трестiв входило 10 рудоуправлiнь, в якi в 
свою чергу входило 22 шахти.
Згiдно  постанови Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 24.04.1973 р. трести "Дзержинськруда" та "Ленiнруда" були 
лiквiдованi. На їх основi було створене промислове об'єднання з пiдземного видобутку руд 
"Кривбасруда". Згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 18.04.1975 р. № 194 та Наказу Мiнчормету 
СРСР вiд 12.06.1975 р. № 430 промислове об'єднання "Кривбасруда" було перетворене на виробниче 
об'єднання по видобутку руд пiдземним способом "Кривбасруда". 
Видобуток залiзної руди в цей перiод вiвся на глибинi 800 метрiв та дорiвнював 47,6 млн. тон на рiк. В 
подальшi перiоди у зв’язку iз скороченням рудних площин, обсяг видобутку почав поступово 
знижуватись і деякi шахти були закритi.
Для часткової компенсацiї скорочення обсягiв виробництва в об'єднаннi "Кривбасруда" на деяких шахтах 
було впроваджено видобуток пiдземним способом легкозбагачуваних магнетитових кварцитiв. У 1978 
роцi видобуто 72 тис. тон,  а 1982 роцi - 9204 тис. тон.
У жовтнi 1989  року  була проведена реорганiзацiя виробничого об'єднання, внаслiдок чого 
рудоуправлiння iм. ХХ партз'їзду та рудоуправлiння iм. Кiрова стали самостiйними пiдприємствами з 
правом юридичної особи.
Цього ж року були ліквідовані рудоуправлiння, а шахти, якi входили до складу ВО "Кривбасруда",  стали 
окремими структурними пiдроздiлами без права юридичної особи, тiльки рудоуправлiння iм. Комiнтерна 
було реорганiзоване в шахтоуправлiння "Октябрське". З 1989 року по 1998 рiк видобуток залiзної руди 
зменшився з 11780 тис. тон до 4235 тис. тон.
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.98 р. "Про спецiальний режим реструктуризацiї 
гiрничорудних пiдприємств Кривбасу", наказами мiнiстерства промислової полiтики України вiд 29 
червня 1998 року №№ 262, 263 на базi виробничого об'єднання  "Кривбасруда" були створенi 
"Криворiзький державний залiзорудний комбiнат" та "Криворiзьке державне гiрничорудне управлiння 
гiдрозахисту". До складу управлiння гiдрозахисту увiйшли закритi на той час збитковi шахти 
"Першотравнева" та "Гiгант", якi добували магнетитовi кварцити.
З липня 1999 року, згiдно наказу мiнiстерства промислової полiтики України вiд 12.07.1999 р. № 248 "Про 
реорганiзацiю Криворiзького державного залiзорудного комбiнату", "КДЗРК"  перетворено в дочiрне 
пiдприємство державної акцiонерної компанiї "Укррудпром". Станом на 01.01.2001 року до складу 
дочiрнього пiдприємства "Криворiзький залiзорудний комбiнат" входили шахти: iм.Ленiна, "Гвардiйська, 
"Жовтнева",  "Батькiвщина" та "Бiльшовик", що займалися видобутком товарної  руди. Наказом 
Державного комiтету  промислової полiтики України та Фонду державного майна України  № 66 
19.02.2001 р. та № 245 вiд 19.02.2001 р. "Про реорганiзацiю дочiрнього пiдприємства "Криворiзький 
залiзорудний комбiнат" з липня 2001 р. ДП "КДЗРК" перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство 
"Криворiзький залiзорудний комбiнат", засновником якого стала державна акцiонерна компанія 
"Укррудпром". В сiчнi 2003 р. шахта "Бiльшовик", запаси руди на якій практично вичерпались, була 
лiквiдована. Її основнi засоби переданi на баланс шахти "Жовтнева".
Вiдповiдно до Закону України "Про особливостi приватизицiї пiдприємств державної акцiонерної 
компанії "Укррудпром" та згiдно плану розмiщення акцiй, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України у серпнi 2004р. 93,07 % акцiй Відкритого акціонерного товариства "Криворiзький 
залiзорудний комбiнат" продано на спецiальному конкурсi з обмеженою участю. За рішенням  Фонду 
державного майна України 25 травня 2007 року, акції що залишалися у власності держави були,  продані 
на Українській міжнародній фондовій біржі.  
На дату складання звіту державної частки акцій у статутному капіталі Товариства немає.

Згідно статуту у товаристві діють наступні органи управління:
- Загальні збори акціонерів – вищий орган товариства;
- Наглядова рада - орган товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням 
Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу 
товариства;
- Правління - виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю;
- Ревізійна комісія – орган товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента
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виконавчого органу Товариства.
Організаційна структура товариства у 2010 році в порівнянні з 2009 роком  була змінена: на.базі ремонтно-
механічного заводу, шахтомонтажного  управління, енергетичного цеху, центральної енерголабораторії, 
енергетичних та механічних служб шахт, дільниці сервісного обслуговування ШБУ створено сервісне 
управління з ремонту та монтажу шахтного обладнання. Нову організаційну структуру Товариства 
затверджено Наглядовою радою 08.07.2010р. (протокол засідання № 96 від 08.04.2010р.)
Станом на 31.12.2010 р. до складу  Товариства  входили наступнi структурнi пiдроздiли:
а) підрозділи з підземного видобутку залiзної руди – шахти iм. Ленiна, "Гвардiйська", "Октябрьська", 
"Родiна".
б) підрозділи, які здійснюють будівництво та монтаж обладнання на нових нижче лежачих горизонтах 
шахт, гірничо-підготовчі роботи, ремонти і технічне обслуговування обладнання шахт - шахтобудiвельне 
управління, сервісне управлiння по ремонту та монтажу шахтного обладнання.  
в) пiдроздiли, якi обслуговують основне виробництво шахт - ремонтно-будiвельний цех, управлiння 
залiзничного транспорту, автобаза, база матерiально-технiчного постачання, гiрнича iнспекцiя з 
технічного контролю якостi руд.
г) пiдроздiли, якi обслуговують виробничi пiдроздiли промислового та непромислового призначення - 
учбово-курсовий центр, центр iнформацiйних систем, апарат управлiння.
д) пiдроздiли  непромислового характеру (обслуговування працiвникiв комбiнату і їх сiмей та iнше) - 
управлiння соцiальних пiдроздiлiв (житлодiльниця, цех громадського харчування, лікувально-оздоровчий 
комплекс, культурно-спортивний комплекс, дільниця з благоустрою території). 
Вищезазначені структурнi пiдроздiли комбiнату розташованi у Тернiвському, Жовтневому та 
Саксаганському районах мiста Кривого Рогу.
е)  відокремлений підрозділ “Оздоровчий комплекс “Червоні вітрила” – підрозділ, який здійснює 
оздоровлення трудящих комбінату та членів їх сімей. Розташований у м. Скадовськ, Херсонської області.
ж)  відокремлений підрозділ “Оздоровчий комплекс “Дзержинець” – підрозділ, який здійснює 
оздоровлення дітей трудящих комбінату. Розташований у м. Бердянськ, Запорізької області.
Керування організаційною структурою здійснюють заступники Голови правління та директори за 
напрямками діяльності  на чолі з Головою правління, в тому числі: 
- заступник Голови правління;
- фінансовий директор;
- заступник фінансового директора;
- технічний директор;
- директор з виробництва;
- директор з закупівель та логістики;
- директор з капітального будівництва;
- директор сервісного управління по ремонту та монтажу шахтного обладнання;
- директор з охорони праці;
- директор з персоналу;
- заступник голови правління з економічної безпеки, режиму та охорони.
На балансi комбінату знаходиться бiльше 200 км залiзничних пiд‘ їздних колій, якi виходять на державнi 
залiзницi.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

Відповідно до наказу Голови Правління Товариства «Про облікову політику» від 04.01.2010 р. № 3 
застосовувалися наступні методи:
1) при нарахуванні амортизації основних засобів і нематеріальних активів з певним терміном 
використання - прямолінійний метод; інших необоротних активів – 50% вартості, що амортизується, в 
першому місяці використання, 50% вартості, що залишилася, - в місяці їх списання з балансу; 
 2) при оцінці вибуття запасів застосовувалися: 
- метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів при відпуску запасів у виробництво; 
- метод середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції по нафтопродуктах; 
- у громадському харчуванні – ціни продажу; 
- метод середньозваженої вартості на кінеці звітного періоду – по готовій продукції (залізній руді);
3) розподілу транспортно-заготовчих витрат – середнього відсотка по запасам та товарам, а по 
обладнанню – включення прямо до складу їх вартості:
4) визначення величини сумнівних боргів – із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
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на підставі аналізу дебіторської заборгованості;
5) визначення балансової вартості іноземної валюти – метод ідентифікованої вартості, а списання – ФІФО;
6) дисконтування грошових потоків – метод середньозваженої вартості капіталу;
7) базовий – для бухгалтерського обліку фінансових витрат;
8) зобов’язань по балансу (без ПДВ) – при визначенні відстроченого квартального податку на прибуток.
Нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснюється в розмірі 100% балансової 
вартості таких предметів при передачіїх в експлуатацію з веденням оперативного обліку у кількісному 
вираженні таких предметів за місцями експлуатації і матеріально відповідальними особами на протязі 
строку їх фактичного використання.
На дату річого балансу залежалі запаси та готова продукція відображена по найменшій із двох оцінок: 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Проведена процедура оцінки зменшення корисності основних засобів на дату балансу. Справжня вартість 
майбутніх грошових потоків від використання активів перевищує залишкову вартість основних засобів, 
тобто втрат від зменшення корисності не виявлено.
Фінансові інвестиції відображені по собівартості.
Для перерахування доходів, видатків та руху грошових коштів середньозважений валютний курс не 
застосовувався.
Списання основних засобів проводилося щомісячно.

Аудиторську перевірку Товариства за 2010 рік виконала аудиторська фірма Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аудиторська фірма "Цілком таємно", код ЄДРПОУ 32098120, свідоцтво про внесення в 
реєстр аудиторських фірм і аудиторів № 3080 від 19.11.2002р., місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. 
Бикова, 12.

       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 

Текст аудиторського висновку
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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. 
        
       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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. №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.)
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      - 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. 
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», 
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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: 
- 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. 
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 
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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 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 
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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. 
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 
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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.

Основним видом діяльності комбінату є добування підземним способом залізної руди. Комбінат також 
здійснює промислове виробництво гумотросових канатів, діяльність з реконструкції та будівництва 
шахтних підземних споруд, оптову торгівлю рудами заліза та інші види діяльності.
До основних видів товарної продукції комбінату відносяться:
- руда агломераційна (РА) з вмістом заліза 56,00-64,00 % для виробництва агломерату;
- руда доменна (РД) з вмістом заліза 46-49% для виробництва чавуну.
Розвідані запаси природно багатих руд до глибини 1500 метрів складають 214,5 млн. тон з середнім 
вмістом заліза 58,51%. Ці запаси забезпечать роботу шахт ВАТ «Кривбасзалізрудком» при існуючих 
рудопідйомних установках на строк до 30 років. Крім того, є можливість розширення сировинної бази за 
рахунок магнетитових кварцитів з вмістом заліза 24,12%, запаси яких до глибини 1500 метрів складають 
940,4 млн.тон.
Враховуючи те, що видобуток залізної руди на підприємстві здійснюється підземним способом, 
сезонність мало впливає на роботу підприємства у цьому напрямку.
Реалізація руди залізної прямо не залежить від сезонних змін. Попит на неї формується виходячи з попиту 
на метал. В кінці літа в арабських країнах, які є великими споживачами металопродукції, починається 
Рамадан. В цей період Ближній Схід та ісламська Азія традиційно значно скорочують обсяги споживання 
металопродукції. Зниження цін та зменшення продажу в кінці літа – щорічне явище. Восени попит на 
металопродукцію звичайно активізується, в результаті чого зростають і ціни на метал.
Обсяг відвантаженняї товарної продукції у 2010 році склав 5 458,98 тис.т, в тому числі товарної руди 5 
448,2 тис.т з середнім вмістом заліза 58,51 %.
Комбінатом в 2010 році відвантажено товарної руди на внутрішній ринок України 2 924,36 тис.т (середній 
вміст заліза 56,84%), на зовнішній – 2 523,83 тис.т (середній вміст заліза 60,45%).  
Основними споживачами залізорудної продукції товариства у 2010 році були: Arcelor Mittal Ostrava a.s., 
Чехія; Тринецке Железарни а.с., Чехія; U.S. Steel Kosice s.r.o., Словакія; ЗАО «Дуннафер», Угорщина; 
Arcelor Mittal Poland s.a., Польща; U.S. Steel Serbia D.D.O., Сербія; Arcelor Mittal Galati s.a., Румунія; 
Linkway International, Китай; Voest Alpine Stahl Австрия.
Основними споживачами залізорудної продукції підприємства на внутрішньому ринку у 2010 році були: 
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» м. Маріуполь; ВАТ «Металургійний комбінат 
«Азовсталь», м. Маріуполь; ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», м. Алчевськ; ВАТ 
«Єнакієвський металургічний завод», м. Єнакієво; ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», м. 
Кривий Ріг;  ВАТ «Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського», м. Дніпродзержинськ; ВАТ 
«Нікопольський завод феросплавів», м. Нікополь.
Суттєвими факторами ризику для комбінату є значний знос основних фондів, необхідність підтримання 
діючих та введення в дію нових горизонтів для видобутку руди, потреба в модернізації виробництва. Для 
цього необхідні значні інвестиційні ресурси.
Основними заходами, що дозволять мінімізувати ризики, являються наступні:
- підвищення якості залізорудної продукції шляхом додаткового збагачення видобутої залізної руди 
методом сухої магнітної сепарації;
- оптимізація ринків збуту, вихід на нові ринки, укладення довгострокових контрактів;
- постійний моніторинг вітчизняних і зарубіжних ринків сировини, матеріалів і обладнання, укладання 
договорів з надійними та перевіреними постачальниками;
- провадження заходів, спрямованих на виявлення резервів по зниженню енергоспоживання, підвищенню 
продуктивності праці, скороченню непродуктивності витрат.
Суттєвими ризиками в діяльності Товариства також є:
- ризик погіршення ситуації в металургійній промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- підвищення конкуренції в сфері виробництва та реалізації залізної руди;
- непрогнозоване зростання цін на матеріали, які використовуються у виробничій діяльності, зростання 
вартості послуг;
- ризик неплатежів за поставлену продукцію.
Українська металургійна галузь є значно інтегрованою у глобальний металургійний ринок та 
високозалежною від цін на світовому ринку металопродукції. В свою чергу на внутрішній ринок 
негативно впливає ризик зменшення попиту на продукцію, пов’язаний зі зменшенням попиту на 
продукцію металургійних підприємств, а також можливим підвищенням цін на енергоносії, зростанням 

Інформація про основні види продукції або послуг

© SMA 001913072010 р. 

НЕ
 Д
ЛЯ

 КО
ПИ
РО
ВА
НИ
Я



залізничних тарифів і цін на паливно-мастильні матеріали, які спричиняють збільшення собівартості 
продукції, слідством якого є зниження конкурентоспроможності та зменшення прибутку підприємства.
Для зменшення  впливу негативних факторів комбінат проводить заходи по впровадженню схем, що 
забезпечують збереження енергії та матеріалів, а також нових схем перевезення.
Несплата за поставлену продукцію та відстрочка платежу веде до зниження обігових коштів комбіната. 
Основні заходи щодо зниження цього ризику – моніторинг дебіторської заборгованості, стягнення 
заборгованості у судовому порядку.
На зовнішньому ринку збут продукції здійснювався на підставі річних зовнішньоторгових контрактів 
купівлі-продажу з компаніями-трейдерами, на внутрішньому ринку на підставі річних договорів поставок 
безпосередньо з металургійними комбінатами та заводами України.
Для забезпечення процесу виробництва комбінат у звітному періоді здійснював придбання наступних 
основних видів товарно-матеріальних цінностей:
- металопрокат,
- метизи, електроди, дріт,
- канати підйомні вантажні,
- буровий інструмент,
- вибухові матеріали,
- лісні матеріали,
- паливно-мастильні матеріали,
- гірничошахтне і допоміжне обладнання,
- запасні частини.
У 2010 році в порівнянні з 2009 роком відбулося зростання цін на ТМЦ та енергоресурси в середньому на 
10-20%, в тому числі:
- металеві кріплення на 11%,
- вибухові матеріали на 45%,
- електроенергія  на 24%,
- стисле повітря  на 15%. 

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
Україна входить до першої десятки країн світу, які виробляють залізорудну сировину. На її території 
розташовано 6% світових запасів, необхідних для його вироблення. В теперішній час підприємства галузі 
виробляють весь спектр залізорудної сировини: залізну руду кускову і дрібну, залізорудний концентрат, 
окатиші та агломерат. Виробничі потужності, якими вони володіють, дозволяють не тільки забезпечити 
сировиною вітчизняні металургійні заводи, але й експортувати значну частину продукції. 
Гірничодобувна промисловість України по видобутку та переробці залізних руд та флюсової сировини 
представлена наступними підприємствами: по добуванню підземним способом-ВАТ 
«Кривбасзалізрудком», ВАТ «Суха Балка», ВАТ «Запорізький ЗРК», гірничозбагачувальний комплекс 
«Укрмеханобр» ВАТ «Маріупольський МК ім. Ілліча»; по добуванню відкритим засобом – ВАТ 
«Південний ГЗК», ВАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Інгулецький ГЗК, ВАТ 
«Полтавський ГЗК», гірничо-збагачувальний комплекс та шахтоуправління ВАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг»; по добуванню металургійних вапняків – ВАТ «Новотроїцьке РУ», ВАТ «Докучаєвський 
флюсодоломітний комбінат», ВАТ ВАТ «Балаклавське РУ» та ВАТ «Кривбасвибухпром».  
В 2010р. планувалося виробити товарної залізної руди 14 млн.т, товарного концентрату 29,2 млн.т, 
підготовленої металургійної сировини (агломерат та окатиші) 31,2 млн.т, флюсо-доломітної сировини – 
13,7 млн.т. Рівень використання виробничих потужностей на підприємствах галузі становить 90-100%.
По підтрердженим запасам залізної руди Україна займає провідне місце у світі. Основні запаси (70%) та 
добування (більш 80%) припадає на Криворізький залізорудний басейн.
Добування залізної руди підземним способом на рудниках Кривбасу ведеться на глибинах більш 1200 м, 
глибина відкритих рудників вже перевищує відмітку 400м. На теперішній момент накопичено більш ніж 5 
млрд куб.м відходів гірничорудного виробництва.
За наявності у країні великих балансових запасів мінеральної сировини, розробка її ускладнюється, а 
видобування значної частини на великих глибинах може стати економічно недоцільним. Потрібна 
невідкладна розробка та реалізація Національної програми кризового моніторингу та реабілітації гірничо-
видобувних регіонів, особливо Кривбаса. Процес розробки родовищ руди супроводжується залишенням 
значної кількості непогашених виробіток та порожнеч, з котрих потрібно постійно відкачувати воду. При 
цьому зростають видатки на утримання обладнання та підрозділів, які виконують вказану роботу. 
Внаслідок цього зростає вартість залізорудної сировини, що видобувається.
Як ніколи раніше назріла необхідність у розробці та реалізації нових напрямків по підтримці сировинної 
бази з урахуванням застосування нових екологічно безпечних технологій виробництва. Наприклад, 
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розробка та впровадження комбінованих відкрито-підземних систем розробки корисних копалин на 
значних глибинах.
В теперішній час річний обсяг поставок залізорудної сировини, що вироблена підприємствами галузі 
складає 66 млн.т (рівень 2009 р.). З них близько 52% поставляється на внутрішній ринок, 48% -  на 
експорт.
За останні роки істотно змінилася регіональна структура експорту. Жорсткий ціновий диктат з боку 
бразильських та австралійських гірничодобувних корпораційзмушує азіатських металургів шукати 
альтернативні джерела залізорудної сировини, в зв’язку з чим продукція українських гірничорудних 
підприємств представляє для них істотний інтерес. Якщо до 2002 р.практично весь експорт продукції 
наших підприємств здійснювався у країни Восточної Європи, то з 2003 р. українська залізорудна 
продукція почала поставлятися у країни Південно-Восточної Азії, в т.ч. у Китай. В поточному році 
поставки у цю країну очикуються на рівні 42% від загального обсягу (15 млн.т). 

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів. 
Вивчивши досвід передових підприємств світу по підземному видобутку корисних копалин, а також 
зважаючи на рекомендації провідних НДІ України про те, що подальше вдосконалення технології 
підземного видобутку на досягнутих глибинах для шахт комбінату неможливе без застосування 
високопродуктивної самохідної прохідницької, бурової та видобувної техніки, комбінатом розроблена 
спеціальна інвестиційна програма придбання та впровадження самохідної техніки.
Довгостроковою програмою розвитку підприємства передбачено застосування на основних технологічних 
операціях по проведенню та кріпленню гірничих виробок, випуску та доставці руди, 
високопродуктивного гірничо-прохідницького імпортного устаткування провідних світових виробників 
“Atlas Copco” (Швеція) і “Sandvik” (Фінляндія).
Вказані фірми випускають бурове устаткування для проходки виробок різного призначення і 
розбурювання гірських масивів глибокими свердловинами, транспортне устаткування для вантаження і 
доставки гірничої маси в підземних умовах, засоби механізації робіт по кріпленню гірничих виробок, 
системи і засоби кріплення гірських виробок і так далі.
На шахтах комбінату вже працюють два прохідницьких комплекси (“Sandvik”, Фінляндія і “Atlas 
Copco”,(Швеція), та дві установки для безлюдної проходки підняттєвих виробок Rhino-400 (“Sandvik”, 
Фінляндія). У поточному році надійдуть п’ять прохідницьких комплексів, вартість яких оплачена у 2010 
році. Бюджетом 2011р. запланогвано отримати ще п”ять прохідницьких комплексів. Вказана гірнича 
техніка буде використовуватися на гірничокапітальних, гірничопідготовчих та нарізних роботах для 
ліквідації відставання при будівництві нових горизонтів та їх підготовці. 
Також на шахтах комбінату проходить випробування технологія анкерного кріплення з цементно-
мінеральною сумішшю  Tekhard.  Планується використання сучасної техніки на підготовці, розбурюванні 
та видобувних роботах. Технологія видобутку рудних покладів з використанням самохідного 
устаткування (включаючи кріплення виробок сучасними анкернимиі комбінованими стистемами) 
розробляється ДП «НІГРІ».
За попередніми результатами, впровадження прогресивних технологій дозволить не тільки підвищити 
продуктивність праці на всих операціях видобутку руди, але й зменшити втрати та засмічення руди за 
рахунок скорочення термінів підготовки та видобутку її з панелей (блоків) та селективної виїмки 
корисної копалини.
У об’ємі робіт по підвищенню безпеки та ефективності вибухових робіт розпочато використання 
безтротилових емульсійних патронованих вибухових речовин марки Ера-р3, а також неелектричні 
системи ініцювання (НСІ) шпурових та свердловинних зарядів, що дозволяють практично повністю 
забезпечити безпечне виробництво вибухових робіт в підземних умовах.

Основними конкурентами ВАТ «Кривбасзалізрудком» на внутрішньому ринку є: ВАТ «Суха Балка» (м. 
Кривий Ріг)  та ВАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (м. Дніпрорудне), на зовнішньому ринку – 
Михайловський та Лебединський ГЗК (Росія), компанія CVRD (руднік Itabiria, Carajas – Бразилія).

Перспективні плани розвитку емітента; 
На 2011 рік планується випуск товарної продукції в обсязі 6330 тис.тон з середнім якісним показником 
58,35%. Для виконання зазначених обсягів виробництва товарної руди передбачається:
- завершити заміну механічної та електричної частини скіпової підйомної установки на шахті ім. Леніна,
- придбати основне технологічне обладнання взамін зношеного та здійснити капітальний ремонт 
основного технологічного обладнання,
- придбати допоміжне обладнання та здійснити капітальний ремонтдопоміжного обладнання.
Для своєчасного розкриття та вводу нових горизонтів шахт комбінату інвестиційною програмою 
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передбачено:
- придбання нової високопродуктивної гірничопрохідницької техніки,
- виконання гірничо-капітальних робіт по прохідці гірничих виробок силами шахтобудівельного 
управління,
- виконання проектно-пощукових робіт,
- виплата компенсацій за знесення житла.
З метою гарантування безпеки та поліпшення умов праці, відповідності необхідним нормативним 
правилам, інвестиційною програмою передбачено:
- проектування, монтаж та налагодження систем охоронно-пожежної сигналізації на різних об’єктах 
структурних підрозділів комбінату, 
- придбання апаратури контролю (напуску каната, зависання рамки бадді) та ін.
З метою утримання будівель та споруд підприємства в справному роботоспроможному стані, 
інвестиційною програмою передбачено проведення капітальних ремонтів будівель та споруд. 

Основними постачальниками товариству матеріальних ресурсів на протязі 2010 року були:
- ТОВ «Метінвест-Україна» (металопрокат),
- Донецький казенний завод хімічних виробів (вибухові речовини),
- фірма «ABB Process Automation Minerals, Sweden» (обладнання),
- ВАТ «Киштимське машинобудівне виробниче об’єднання», Росія (гірничо-шахтне обладнання, 
запчастини, буровий інструмент), 
- казенне підприємство «ШКЗ «Імпульс» (вибухові речовини),
- ТОВ «Атлас Копко Україна» (гірничошахтне обладнання, запчастини, буровий інструмент),
- ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ - СІЛУР» (канати),
- ТОВ «СхідНафтаТрейд» (дизпаливо),
- ВАТ «Кіровський машзавод 1 Травня» (обладнання),
- ТОВ Науково-виробнича фірма «МІДІЕЛ» (обладнання).

За останні п’ять років на комбінаті відбулися наступні зміни в активах:
У 2006 році введено в експлуатацію  основних засобів на суму 77 635 тис.грн., відчужено основних 
засобів на суму 21 078 тис.грн., в тому числі в зв'язку з ліквідацією 20 245,00 тис.грн.  Здійснено 
збільшення активів на суму 62 000 тис.грн. в зв’язку з розміщенням відсоткових іменних облігацій.
У 2007 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 47 911 тис.грн., відчужено основних засобів 
на суму 22 786 тис.грн., в тому числі в зв'язку з ліквідацією 22 463,00 тис.грн.  Здійснено збільшення 
активів на суму 59 000 тис.грн. в зв’язку з розміщенням відсоткових іменних облігацій.
У 2008 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 81 077 тис.грн., відчужено основних засобів 
на суму 26 714 тис.грн., в тому числі в зв'язку з ліквідацією 24 793,00 тис.грн. Здійснено збільшення 
активів на суму 57 000 ти рік (враховуючи значний спад виробництва у січні-липні) склала 
У 2009 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 58 600 тис.грн., відчужено основних засобів 
на суму 19 579 тис.грн. в тому числі в зв'язку з ліквідацією 17 345,00 тис.грн.  Здійснено збільшення 
активів на суму  59 000 тис.грн. в зв’язку з розміщенням відсоткових іменних облігацій.
У 2010 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 128 542 тис.грн., відчужено основних 
засобів на суму 26 460 тис.грн. в тому числі в зв'язку з ліквідацією 25 986,00 тис.грн.

Основні засоби комбінату складають будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби 
виробничого та невиробничого призначення, такі як: гірничо-капітальні виробки, надшахтні будівлі, 
споруди дробильно-сортувальних фабрик, цехи по виготовленню продукціії, будівлі ремонтних 
майстерень, залізничні депо, залізничні колії, автомобільні шляхи, бокси для розміщення 
автотранспортної техніки, складські приміщення, гірничо-трансспортне та бурове обладнання, 
залізничний транспорт, автомобільний та конвейєтний транспорт та інше. В загальній залишковій 
вартості основні засоби виробничого призначення становлять 96,66%,  невиробничі – 3,34 %. Станом на 
31.12.2010р. ступінь зносу основних фондів складала 82,0 %. За звітний період надійшло основних засобів 
на суму  128 542 тис. грн, у тому числі будинки, споруди та передавальні пристрої  - 64 785 тис.грн., 
машини та обладнання – 60 629 тис.грн., транспортні засоби – 2 644 тис.грн. 
Орендованих основних засобів комбінат не має.  

Виробничі потужності по видобутку товарної залізної руди станом на 01.01.2010р. складали 7110  тис.тон. 
Ступінь використання виробничих потужностей за 2010 рік - 83,09% .

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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Комбінатом утримуються активи в цінних паперах, на банківських рахунках, в експлуатації, в процесі 
виробництва, на складах, на консервації. 

Місцезнаходження основних засобів: Жовтневий, Саксаганський та Тернівський райони м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області, м. Скадовськ Херсонської області, м. Бердянськ Запорізької області, 
Автономна Республіка Крим.

ВАТ «Кривбасзалізрудком» як підприємство, яке у процесі технологічної діяльності здійснює викиди 
шкідливих речовин, змушене витрачати значні кошти на зменшення шкідливого впливу виробництва на 
навколишнє природне середовище. Свою діяльність комбінат здійснює у відповідності з вимогами 
екологічного законодавства, до якого належать Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного й 
епідеміологічного благополуччя населення», Водний кодекс, Земельний кодекс, Державні санітарні 
норми і правила, Державні стандарти України та інші нормативні документи.
Мета діяльності підприємства в природоохоронній роботі – проведення в життя прородоохоронного 
законодавства України і Регіональних програм по покращенню екологічної ситуації і, на підставі цього, 
здійснення організації і координації робіт по плануванню, контролю за забрудненням атмосферного 
повітря, поверхових і стічних вод, грунтів, контролю за експлуатацією очисних споруд і установок, 
виконання робіт по попередженню, зменшенню шкідливого впливу виробництва та навколишнє 
середовище.
Важливим екологічним питанням, яке має значний вплив на виробничу діяльність Товариства, є 
своєчасне відведення шахтних вод, які по трубопроводам КПВС передається в балку Свистунова. 
На виконання заходів по забезпеченню надійного функціонування системи відведення шахтних вод 
комбінатом в період з 2002 по 2010рр. витрачено 4 260,0 тис.грн., в тому числі:
- побудовано третю нитку водоводу шахтної води по ш. Гвардійська – 225 тис. грн.,
- побудовано другу нитку шахтної води ш. «Родина» - 897 тис. грн.,
- побудовано другу нитку водоводу шахтної води від насосної станції№ 7 до № 8 – 918 тис. грн.,
- виконана реконструкція кінцевої ділянки водовода шахтних вод з будівництвом насосної станції – 
2579,0 тис.грн.,
- виконано реконструкцію насосної станції ш. ім. Леніна.
У 2010 році комбінат прийняв дольову участь у фінансуванні роботи «Техніко-економічне обгрунтування 
«Реконструкція північної частини загальної системи і акумуляції шахтних вод гірничорудних підприємств 
Кривбасу», яке виконано ДП «ДПІ «Кривбаспроект». Доля ВАТ «Кривбасзалізрудком» склала 1137 
тис.грн.
На період 2010-2010рр. розроблено цілу низку заходів для охорони навколишнього середовища:
- модернізація аспіраційних установок № 1, 2, 3 на ш.ім. Леніна, 
- установлення димососів ДН-12,5 з циклоном СКЦН-34Б-2000 на шахтах ім. Леніна, «Гвардійська», 
«Октябрська», «Родіна»,
- гірничо-технічна рекультивація порушених земель.
Запланований обсяг витрат підприємства на здійснення цих заходів складає  понад 3 500 тис. грн. 

Основними об’єктами капітальних інвестицій ВАТ «Кривбасзалізрудком» є капітальні вкладення в 
реконструкцію основного виробництва, яка полягає в розкритті нових горизонтів по видобутку руди 
взамін вибуваючих (відпрацьованих) з метою підтримання виробничих потужностей шахт комбінату. Цей 
напрямок капіталовкладень носить постійний характер, починаючи з введення шахти в експлуатацію і 
закінчуючи після прийняття рішення про закриття  (консервацію) шахти. 
Витрати  на реконструкцію шахт по розкриттю нових горизонтів полягають в проходці гірничих виробок, 
які розкривають нижче лежачі горизонти (стовбури, навколостовбурні двори, дробильно-бункерні і 
водовідливні комплекси), їх облаштування (кріплення, прокладка рейкколії, облаштування водовідливної 
канавки, тапу та ін.),  прокладці інженерних комунікацій (трубопроводи стисненого повітря, води, кабелі 
силових мереж, освітлення, сигналізація, зв’язок). Також до зазначених витрат відносяться витрати на 
придбання необхідного технологічного і енергетичного обладнання і витрат на його монтування, витрати  
на фінансування будівництва, реконструкції і модернізації об’єктів промислового призначення на 
поверхні шахт і структурних підрозділів (дробильно-сортувальні фабрики, головні вентиляційні 
установки, підйомні установки шахт, об’єкти енергетики і т.п.) для прідтримання їх функціональних 
призначень і виробничих потужностей. 
Витрати на будівельно-монтажні роботи в 2010 році склали 79 596 тис.грн. За статтею  «Придбання 
обладнання», згідно якої здійснюється придбання обладнання для зміни фізично зношеного та застарілого 
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та обладнання для технічного переозброєння, в 2010 році витрачено 125505 тис.грн.  На придбання нової 
техніки в 2010 році витрачено 3 305 тис.грн.
З метою забезпечення будівництва, реконструкцій, технічного переобладнання і модернізації об’єктів 
комбінату щорічно передбачаються кошти на фінансування проектно-пошукових робіт. У 2010 році 
витрачено 1 780 тис.грн.
На виконання заходів щодо відселення жителів із зони впливу виробничої діяльності шахт комбінату 
(зони зміщення земної поверхні від гірничих робіт і санітарно-захисні зони) у 2010 році витрачено 3874 
тис.грн.
На 2011 рік на реконструкцію шахт комбіната для підтримки виробничих потужностей (вскриття 
горизонтів шахт комбінату) згідно інвестиційної програми планується витратити  107349 тис.грн., на 
придбання обладнання (нове обладнання замість зношеного та імпортні комплекси 
гірничопрохідницького обладнання) – 126476 тис.грн., фінансування поверхневих об’єктів – 62408 
тис.грн. На проектно-пошукові роботи заплановано витратити 7783 тис.грн. З метою відселення 
мешканців з зони впливу виробничої діяльності шахт комбінату у 2001 році передбачено витрати у 
розмірі 3900 тис.грн.

Діюча дотепер система відводу, використання й скидання шахтних вод Кривбасу (акумулювання у 
хвостосховищах і спеціальних ємностях і скидання надлишків у річку Інгулець в межвегітаційний 
період), практично себе вичерпала. Зазначена проблема негативно впливає на екологічну й гідротехнічну 
ситуацію всього півдня України, включаючи Херсонську і Миколаївську області. Відсутність рішення цієї 
проблеми може привести до зупинки ведення гірничих робіт та екологічної катастрофи.
З 1988р. на родовищах ВАТ «Кривбасзалізрудком» геологорозвідувальні роботи, окрім експлуатаційної 
розвідки та дорозвідки власними силами, практично не виконувалися, ступінь розвіданості рудних 
покладів і структура їх запасів на глибоких горизонтахне відповідають вимогам, запропонованим до 
експлуатації гірничих підприємств. Детельна геологічна розвідка залізорудних запасів ІІ ступеню 
розкриття нижче горизонита 1500 м взагалі не здійснюється, хоча необхідність у її проведенні назріла у 
зв’язку з тим, що до повного відпрацювання запасів І ступеню розкриття залишилося 20-25 років.

За 2010 рік по ВАТ «Кривбасзалізрудком» штрафи, пені, неустойки склали: одержані – 5205 тис. грн., 
сплачені – 879 тис. грн.

Політику щодо фінансування діяльності ВАТ «Кривбасзалізрудком» здійснює за рахунок власних коштів 
(амортизації) та за рахунок залучення інвестиції шляхом випуску боргових цінних паперів (облігацій).
Товариство має достатньо робочого капіталу для здійснення поточних потреб. Шляхами покращення 
ліквідності Товариства є зменшення поточних витрат, поповнення власного оборотного капіталу за 
рахунок внутрішніх джерел, підвищення оборотності капіталу.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

За звітний період договорів, які було укладено але не виконано, не було.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Відповідно до стратегічного розвитку підприємствапріоритетним напрямком науково-технічного 
розвитку є підтримання обсягів виробництва товарної продукції з одночасним підвищенням якості до 
58,71%.
В обсязі програми розвитку плануються роботи з реконструкції рудопідйомних стволів, дробильно-
сортувальних фабрик з оснащенням технологічних циклів магнітними сепараторами, використанням 
бурової і прохідницької техніки нових поколінь, модернізація та реконструкція вентиляційних установок 
та інше.
В 2011 році перед комбінатом стоїть ряд задач стратегічного значення:
- підтримання запланованих обсягів виробництва продукції на досягнутому рівні,
- введення в експлуатацію нових виробничих потужностей замість вибуваючих,
- економія енерго- та матеріальних ресурсів шляхом застосування енергозберігаючих технологій та 
максимального повторного використання матеріалів,
- заміна скіпової багатоканальної підйомної машини на шахті ім. Леніна.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Напрямки дослідженнь і науково-технічних розробок за 2010 рік були обмежені фінансуванням і були 
направлені тільки на поліпшення умов та підвищення безпеки праці, зниження, у подальшому, 
собівартості продукції шляхом дослідження, розробки та подальшого впровадження альтернативних 
способів кріплень (гідророзпорних, полімерних, комбінованих та ін.) для підтримки виробок глибокіх 
горизонтів шахт підприємства.
За звітний період на науково-дослідницькі та проектно-дослідницькі роботи комбінатом витрачено 6440 
тис.грн. (160 тис.грн. – науково-технічні дослідження, 6280 тис.грн. – проектно-дослідницькі роботи).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

На розгляді  в господарських судах України станом на 31.12.2010р. знаходилось 19 господарських справ, 
стороною в яких є ВАТ «Кривбасзалізрудком».
1. 04.04.2007р. (дата порушення провадження), заявник – ТОВ «Фінінвест», боржник (банкрут) – ТОВ 
«Рудснаб», кредитор – ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір грошових вимог – 19 001 044,31 грн. 
заборгованості згідно рішень судів, знаходиться на розгляді Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду (суддя Калиниченко Л.М. справа № Б26/111-07).
2. 17.09.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 198 666 грн. плата за користування вагонами, 
знаходиться на розгляді господарського суду Дніпропетровської області (суддя Пархоменко Н.В. справа 
№ 20/301(22/301)-10).
3. 03.09.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – ПП 
«Авгур-Трейд», розмір позовних вимог – 19 255,36 грн. штрафних санкцій, знаходиться на розгляді у 
Вищому господарському суді України (суддя Назаренко Н.Г. справа № 21/245-10).
4. 24.11.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – ЗАТ 
«Елан», розмір позовних вимог –  49 750,60 грн. штрафу за поставку неякісного товару та 49 750,60 грн. за 
порушення строку заміни неякісного товару, знаходиться на розгляді господарського суду Запорізької 
області (справа № 11/295/10, суддя Гончаренко С.А.).
5. 15.11.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 2205,84 грн. плата за користування вагонами, 
справа знаходиться на розгляду в Дніпропетровському апеляційному господарському суді м. Кривого 
Рогу (справа № 8/207-10, суддя Дубінін І.Ю.) 
6. 17.09.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач 1 – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач 2 ВАТ «Суха Балка» розмір позовних вимог – 1034,64 грн. плата 
за користування вагонами, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області 
(суддя Єременко А.В. справа № 22/300-10).
7. 14.09.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач 1 – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач 2 ВАТ «Суха Балка» розмір позовних вимог – 1104,84 грн. плата 
за користування вагонами, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області 
(суддя Суховаров А.В. справа № 17/370-10).
8. 29.11.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог –  30 276,40 грн. штраф за невірно вказану масу в 
накладній, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя Пархоменко 
Н.В. справа № 20/315-10).
9. 06.12.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 62 483,50 грн. стягнення штрафу за невиконання 
планів перевезення, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя 
Широбокова Л.П. справа № 35/390-10).
10. 16.12.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 3 814,30 грн. стягнення штрафу за невиконання 
планів перевезення, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя 
Широбокова Л.П. справа № 35/14-11).
11. 21.05.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 133 392,50 грн. стягнення штрафу за невиконання 
планів перевезення, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя 
Загинайко Т.В. справа № 16/281-10).
12. 07.10.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 89 193 грн. стягнення штрафу за невиконання 
планів перевезення, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя 
Широбокова Л.П. справа № 35/314-10).

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
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13. 22.12.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 177 904 грн. стягнення штрафу за невиконання 
планів перевезення, знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя 
Дубінін І.Ю. справа № 8/12-11).
14. 12.11.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач  – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», третя особа, що не заявляє особистих вимог ВАТ «Суха Балка» розмір 
позовних вимог – 6 946,08 грн. плата за користування вагонами, знаходилась на розгляді у 
господарському суді Дніпропетровської області (суддя Широбокова Л.П. справа № 35/360-10).
15. 22.11.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 12 597,12 грн. плата за користування вагонами, 
знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя Кеся Н.Б. справа № 
37/33-10).
16. 14.05.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – ВАТ 
«Суха Балка», усунення перешкод у здійсненні права  користування та розпорядження майном, 
знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя Боділовьска М.М. 
справа № 2/159-10).
17. 15.10.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 263 764,80 грн. плата за користування вагонами, 
знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя Орєшкіна Е.В. справа № 
41/11-10).
18. 18.10.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ДП «Придніпровська залізниця», відповідач – 
ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 591 360,00 грн. плата за користування вагонами, 
знаходилась на розгляді у господарському суді Дніпропетровської області (суддя Пархоменко Н.В. справа 
№ 20/278-10).
19. 19.05.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Суха Балка», відповідач – ВАТ 
«Кривбасзалізрудком», зустрічний позов: позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – ВАТ «Суха 
Балка», визнання права власності на майно, знаходилась на розгляді у Вищому господарському суді 
України (суддя Подобєд І.М. справа № 9/173-10).

На розгляді  в адміністративних судах України станом на 31.12.2010р. знаходилось 13 адміністративних 
справ, стороною в яких є ВАТ «Кривбасзалізрудком».
1. 22.07.2009р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з підприємствами гірничо-металургійного 
комплексу у м. Кривому розі, визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, 
знаходиться на розгляді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду (суддя Врона О.В. 
справа № 2а-9493/09/0470).
2. 19.08.2009р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з підприємствами гірничо-металургійного 
комплексу у м. Кривому розі, визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, 
знаходиться на розгляді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду (суддя Чорна В.В. 
справа № 2а-8800/09/0470).
3. 25.06.2009р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з підприємствами гірничо-металургійного 
комплексу у м. Кривому розі, визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, 
знаходиться на розгляді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду (суддя Чабаненко С.В. 
справа № 2а-8470/09/0470).
4. 25.06.2009р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з підприємствами гірничо-металургійного 
комплексу у м. Кривому розі, визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, 
знаходиться на розгляді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду (суддя Павловський 
Д.П. справа № 2а-8471/09/0470).
5. 06.12.2006р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Державна податкова інспекція у м. Ялта, визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-
рішень, знаходиться на розгляді Севастопольського апеляційного адміністративного суду (суддя 
Москаленко С.А. справа № 2а-7497/10/11/0170).
6. 18.07.2007р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Державна податкова інспекція у м. Ялта, стягнення зайво сплаченого податку, знаходиться на розгляді 
Вищого адміністративного суду України (суддя Воронцова Н.В. справа № 2-27/10051-2007А).
7. 03.03.2008р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
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Криворізька митниця, визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Дніпропетровському 
апеляційному адміністративному суді (суддя Головко О.В. справа № 2-А-1095/08).
8. 28.03.2008р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Криворізька митниця, визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Вищому адміністративному 
суді України (суддя Головко О.В. справа № 2-А-860/08).
9. 28.03.2008р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Криворізька митниця, визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Вищому адміністративному 
суді України (суддя Головко О.В. справа № 2-А-861/08).
10. 08.07.2009р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Територіальне управління Державної інспекції по енергозбереженню в Дніпропетровській області, 
визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Дніпропетровського окружного адміністративного 
суду (суддя Барановський справа № 2-а-8977/09/0470).
11. 18.08.2009р. (дата порушення провадження), позивач – Прокурор Кіровського району м. 
Дніпропетровська, відповідач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», розмір позовних вимог – 886 131,12 грн., 
стягнення економічних санкцій, знаходиться на розгляді Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду (суддя Юхно справа № 2-а-10740/09/0470).
12. 23.06.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворюваннях, визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду (суддя Рищєнко справа № 2а-7814/10/0470).
13. 21.05.2010р. (дата порушення провадження), позивач – ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідач – 
Криворізька митниця, визнання дій протиправними, знаходиться на розгляді Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду (суддя Букіна справа № 2а-6635/10/0470).

На розгляді в судах загальної юрисдикції станом на 31.12.2010р. знаходилось 249 цивільних справ, 
стороною в яких є ВАТ «Кривбасзалізрудком».
1.В Тернівському районному суді міста Кривого Рогу знаходиться 53 цивільні справи за позовами 
фізичних осіб до ВАТ «Кривбасзалізрудком» про відшкодування шкоди у зв’язку з втратою 
працездатності на загальну суму 3 735 171,64 грн. Справи перебувають на стадії розгляду. 1 цивільна 
справа за позовом фізичної особи до ВАТ «Кривбасзалізрудком» про поновлення трудових прав на 
загальну суму 7906,71грн.
2. В Жовтневому районному суді міста Кривого Рогу знаходиться 82 цивільні справи за позовами 
фізичних осіб до ВАТ «Кривбасзалізрудком» про відшкодування шкоди у зв’язку з втратою 
працездатності на загальну суму 6 446 824,10 грн. 1 цивільна справа за позовом фізичної особи до ВАТ 
«Кривбасзалізрудком» про поновлення трудових прав. 2 цивільні справи за заявами  про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення, ВАТ «Кривбасзалізрудкоим» виступає у якості третьої особи. 1 
цивільна справа за позовом фізичної особи до управління ПФУ в Жовтневому районі (ВАТ 
«Кривбасзалізрудком» третя особа). 2 цивільні справи за позовами фізичних осіб до ВАТ 
«Кривбасзалізрудком» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок ДТП на загальну 
суму 587 336,23 грн. 1 цивільна справа за позовом ВАТ «Кривбасзалізрудком» до фізичної особи про 
відшкодування матеріальної шкоди внаслідок ДТП на суму 51 317,48 грн. Справи перебувають на стадії 
розгляду.
3. В Дзержинському  районному суді міста Кривого Рогу знаходиться 7 цивільних справ за позовами 
фізичних осіб до ВАТ «Кривбасзалізрудком» про відшкодування шкоди у зв’язку з втратою 
працездатності на загальну суму 742 292,00 грн. Справа перебуває  на стадії розгляду. Також 2 цивільні 
справи за позовами фізичних осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків та 
профзахворювань (ВАТ «Кривбасзалізрудком» третя особа). Справи перебувають на стадії розгляду.
4. В Саксаганському  районному суді міста Кривого Рогу знаходиться 4 цивільні справи за позовами 
фізичних осіб ВАТ «Кривбасзалізрудком» про відшкодування шкоди у зв’язку з втратою працездатності 
на загальну суму 444 400,00 грн., а також 2 цивільні справи за позовами ВАТ «Кривбасзалізрудком» до 
фізичних осіб про виселення з житлових будинків, які підлягають знесенню. Справи перебувають  на 
стадії розгляду.
5. В Апеляційному суді Дніпропетровської області знаходяться 61 цивільних справ за позовом фізичної 
особи до ВАТ “Кривбасзалізрудком” про відшкодування шкоди в зв'язку з втратою працездатності на 
загальну суму 4 622 291,39  грн. Справи перебувають на стадії розгляду.
6. У Вищому спеціалізованому суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ знаходяться 31 
цивільні справи за позовами фізичних осіб до ВАТ “Кривбасзалізрудком” про відшкодування шкоди в 
зв'язку з втратою працездатності на загальну суму 2 896 700,00 грн. Справи перебувають на стадії 
розгляду.
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Найменування показника       2008 рік                2009 рік              2010 рік
Усього активів                          3 701 767              3 935 822            4 094 429
Основні засоби  та 
інвестиційна нерухомість         657 533                 648 047               708 168
Довгострокові фінансові 
інвестиції                                      644 190                 644 170             1 384 115
Запаси                                           186 689                 105 547                182 494
Сумарна дебіторська 
заборгованість                             220 798                859 979                395 789
Грошові кошти та їх
еквіваленти                                1 764 927                703 815             1 133 843
Нерозподілений прибуток     1 050 379             1 251 214             1 415 695
Власний капітал                        3 069 849             3 270 417             3 497 511
Статутний капітал                     1 991 233             1 991 233             1 991 233
Довгострокові зобов'язання      238 000               297 000                297 000
Поточні зобов'язання                  364 473               349 384                274 669
Чистий прибуток (збиток)       1 050 379               200 835             1 196 743
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)                             1 991 233 326     1 991 233 326      1 991 233 326
Кількість власних акцій, 
викуплених протягом
 періоду (шт.)                                   0                           0                          0
Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду                 0                           0                          0
Чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)             9 728                  9 549                  9 532

Інша інформація
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

478546 515677 0 0 478546 515677

136146 158464 0 0 136146 158464

3841 5171 0 0 3841 5171

5092 4727 0 0 5092 4727

23858 23606 0 0 23858 23606

21894 20992 0 0 21894 20992

406 1102 0 0 406 1102

11 6 0 0 11 6

1547 1506 0 0 1547 1506

647483 707645 0 0 647483 707645

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): строки користування основними 
засобами розраховуються на кожний об'єкт підприємством згідно діючих нормативних документів (Положення 
(Стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку, 
затверджені наказом № 561 від 30.09.2003р. зі змінами та доповненнями).

Первісна вартість основних засобів: 3 932 523 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 82,0%.

Ступінь використання основних засобів: Середньомісячна продуктивність одного комплексу для проходки 
повстаючих  13,7 п.м., одного прохідницького комбайну 62,8 п.м., бурової каретки УБШ - 26,8 п.м.,  машини для 
кріплення гірничих виробок ПБМ, СБ-67 - 10,9 куб.м., бурового станку НКР-100МПА, МА - 1066,9 п.м., 
навантажувальної машини МПП-3, ППН-3 - 473,6 т.

Сума нарахованого зносу: 3 224 878 тис.грн.

Збільшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку з придбанням нових основних засобів протягом року.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

623625 684039 0 0 623625 684039
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

3497511
1991233

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 1506278 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1506278 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 1279184 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 
1279184 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 1991233

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

3270417
1991233
1991233
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

297000

297000

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

0

0

274669

571669

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

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

X X X

Опис: Інші зобов'язання складаються з:
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 87180 тис. грн.,
- поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів - 14283 тис.грн.,
     з бюджетом - 89628 тис.грн.,
     зі страхування - 7855 тис.грн.,
     з оплати праці - 15415 тис.грн.,
     з учасниками - 8259 тис.грн.,
- інші поточні зобов'язання - 52049 тис.грн.

Облігації процентні іменні 29.12.2005 60000 0,001 16.12.2015

Облігації відсоткові іменні 29.12.2006 62000 10,1 16.12.2015

Облігації відсоткові іменні 29.12.2007 59000 10,1 16.12.2015

Облігації відсоткові іменні 28.11.2008 57000 10,1 16.12.2015

Облігації відсоткові іменні 26.11.2009 59000 10,1 16.12.2015
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у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

у 
відсотках 
до всієї 
виробленої

 продукції

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
2943775 99,7 5460311,2295908000 99,71 Добування 

залізної руди
2862082
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
351 Матеріали

272 Витрати на оплату праці

113 Відрахування на соціальні заходи

274 Інші операційні витрати
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
29.04.2010 05.05.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2008 2 1

2009 1 1

2010 2 1

X

Реєстрацію здійснював незалежний реєстратор

X

Голосування відбувалось бюлетенями

X

Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

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

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

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

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

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

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

XОбрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

2

0

0

0

0

4

не створено

так

X

Розмір та порядок виплати винагороди і компенсації понесених витрат визначається Загальними 
зборами шляхом прийняття відповідного рішення.

діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

30Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

не створеноІнше (запишіть)
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X

Нового члена Наглядової ради обрано не було.

так

3

1

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

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

Загальні збори
 акціонерів

Засідання

наглядової ради
Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

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

ні ні ні
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так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

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

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)
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X

X

X

X

X

 Положення про посадових осіб - Положення про Фінансового директора.

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

ні

X

X

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

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

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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Аудитор на протязі останніх трьох років не змінювався.

X

X

ні

X

ні

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

ні

X

так

кодекс (принцип, правила) корпоративного управління Товариством не приймався

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

кодекс (принцип, правила) корпоративного управління Товариством не приймавсяукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

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

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ні

ні

ні

ні

Зміни особи, яка веде права власності на акції  у депозитарній системі, не здійснювалося.

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному 
товаристві?

кодекс (принцип, правила) корпоративного управління Товариством не приймався

;

;
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8731 8700

13964 13964

5233 5264

221651 267994

647483 707645

3825973 3932523

3178490 3224878

0 0

644170 1384115

1153 946

6375 12209

736684 0

2266811 2382132

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершене будівництво

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2010

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2011.01.01

00191307

1211036600

6544

13.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький залізорудний 
комбінат"

Міністерство промислової політики України

Добування залiзних руд

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вiдкрите акцiонерне товариство за КОПФГ 231

Адреса вул. Симбірцева, 1а, м. Кривий  Ріг, Жовтневий, Україна, 50029

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

ЖОВТНЕВИЙ

564 523055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

7204 7204056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

6640 6681057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))
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42018 58701

0 0

754 2624

62706 121123

69 46

0 0

750984 355254

750995 406707

11 51453

61977 11

18235 27526

26 0

0 0

27604 12052

0 0

130603 176680

573212 957163

248 1054

1668436 1712234

55 63

3935822 4094429

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

1 4231     у т. ч. в касі

520 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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3108511 1227289

238863 100710

0 0

0 0

0 0

2869648 1126579

886118 728002

1983530 398577

0 0

991612 1050220

51618 37792

287340 197053

1007212 909430

1628972 304522

0 0

0 0

0 3

2375 1034

24310 29745

0 0

1325 420

1605712 275394

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

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

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2011.01.01
КОДИ

00191307

1211036600

6544

231

13.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький 
залізорудний комбінат"

Міністерство промислової політики України

Вiдкрите акцiонерне товариство

Добування залiзних руд

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2010 рік

ЖОВТНЕВИЙ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 (( ))
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3439051 659746

14152

2368 1043

0 0

0 0

3616

5149 81

920090 891905

479235 274535

40 5

851 446

371668 73045

80451

0

1684373 -264543

0 0

1684373 -264543

Звіт про рух грошових коштів
за рік2010

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

                    Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

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

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2011.01.01

КОДИ

00191307

1211036600

231

13.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький 
залізорудний комбінат"

Вiдкрите акцiонерне товариство

Добування залiзних руд

ЖОВТНЕВИЙ

0 0015Погашення векселів одержаних

5951

20656 97209035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 0045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

1681

15976 15295095Авансів

293038 205646105Працівникам

46015 77248115Зобов'язань з податку на додану вартість

150268 108730125Відрахувань на соціальні заходи

119332

459

1086758145Інші витрачання 1243827

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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1991233 0 0 12568 15402 1251214 0 0 3270417

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991233 0 0 12568 15402 1251214 0 0 3270417

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2011.01.01

КОДИ

00191307

1211036600

6544

231

13.10.0

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"

Міністерство промислової політики України

Вiдкрите акцiонерне товариство

Добування залiзних руд

Звіт про власний капітал

за р.2010

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

ЖОВТНЕВИЙ
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1196743 0 0 1196743

0 0 0 0 0 (969701) 0 0 (969701)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62561 (62561) 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного
будівництва

Уцінка незавершеного
будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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13572 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 
ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2010

2011.01.01

КОДИ

00191307

1211036600

6544

231

13.10.0

Дата 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна 
сума

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"

Міністерство промислової політики України

Вiдкрите акцiонерне товариство

Добування залiзних руд

9417Середня кількість працівників

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

4977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13572

0

2

0

4977

0

0

0

Групи нематеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано
амортизації

 за рік

Втрати від 
зменшення
корисності

 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 
(переоці
нена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

4

первісної
(пере-
оціненої)
вартості 

накопи-
чена 
аморти-
зація

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

7 9

первісної
(пере-
оціненої)
 вартості 

накопи-
чена 
аморти-
зація

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

13 14 15

ЖОВТНЕВИЙ

360 9 0 37 0 0Авторське право та суміжні з ним права  050 240 0 0 0 0 369 277

0 0 0 0 0 0  060 0 0 0 0 0 0 0

30 5 0 8 0 0Інші нематеріальні активи  070 16 0 14 14 0 21 10

13964 14 0 45 0 0Разом  080 5233 0 14 14 0 13964 5264

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 0

                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0

                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0

З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 0

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0

Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано

аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

Земельні ділянки      100

1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

7
0 0

9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

13
0

14
0

15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

3333950 64785 2337 28465 0 0Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 2833510 2001 1647 1220 0 3399425 2862756

445600 60629 0 37658 0 1259Машини та обладнання   130 309048 0 21338 20874 752 486150 326584

28758 2644 0 1322 0 872Транспортні засоби    140 24906 0 2550 2539 858 29724 24547

5787 125 0 330 0 0Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 4811 0 183 180 0 5729 4961

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інші основні засоби   180 0 0 0 0 0 0 0

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

17
0

18
0

19

0 0 0 0

0 0 9514 7283

0 0 304 294

0 0 0 0

0 0 19 18

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

7204 0 0 41 0 0Інвестиційна нерухомість 105 6640 0 0 0 0 7204 6681 0 0 7204 6681
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1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15
2 0 0 0 0 0Бібліотечні фонди     190 1 0 0 0 0 2 1

11243 359 0 443 0 0Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 5898 0 514 514 0 11088 5827

633 0 0 114 0 0Тимчасові (нетитульні)
споруди             

210 316 0 228 228 0 405 202

0 0 0 0 0 0Природні ресурси      220 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інвентарна тара       230 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Предмети прокату      240 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0

3833177 128542 2337 68373 0 2131Разом 260 3185130 2001 26460 25555 1610 3939727 3231559

З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

                                      залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

З рядка 260 графа 8    вартість основних засобів, призначених для продажу

З рядка 260 графа 5    вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких  існують обмеження права власності

0

0

4025

160902

0

0

0

0

16 17 18 19
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 17041 14276

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 0(2641)

                                      залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0(2651)

З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 0(269)
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III. Капітальні інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

149145 261677

47120 6304

338

14

0

0

196617 267994

0

0

0

13

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
                  асоційовані підприємства 

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

Б. Інші фінансові інвестиції в:
                  частки і паї у статутному капіталі

                  інших підприємств

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

0 0

0 0

0

0

739945

0

0 0

0

1384115

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

0

0

0

Разом 420 739945 1384115 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                                                                                 за собівартістю                             (421)

                                                                                                за справедливою вартістю            (422)

                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   за собівартістю       (424)

                                                                                                за справедливою вартістю            (425)

                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)

0

1384115

0

0

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

0

З рядка 340 графа 3
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального

  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву

       сумнівних боргів

491

2098 749

17282 15928

5459

5205

10943

950625

51736

969482

19222

676

1155

       непродуктивні витрати і втрати     492

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:      асоційовані підприємства 

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати

       Дивіденди  
530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

712

0 0

0

0

0

0 0

24310

0

0

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          
        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 0

0 0

0

0

0

363

648

0

0

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 2012 677

X

X

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)                                                                                                (631)

11501

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами                                                                                                 (632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності                                                                   (633)

0
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Види забезпечень і резервів 
Код  
рядка

Залишок

на початок

року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

17664

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 23425

нарахо-
вано   

(створено)

4

54358

0

0

0

0

0

0

51736

додаткові  
відраху-
вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-
тано у 

звітному 
році

6

47766

0

0

0

0

0

0

71

Сторно-
вано 

невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума 
очікуваного 
відшкоду-

вання витрат 
іншою 

стороною,
що врахована 

при оцінці 
забезпечення

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок

на кінець

року

9

24256

0

0

0

0

0

0

75090

Збільшення

 за звітний рік

Разом 780 41089 106094 0 47837 0 0 99346

VI. Грошові  кошти

Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3
Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові

книжки)
660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

4

936713

197126

0

0

1133843

VII. Забезпечення  і резерви

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких 
обмежено                                                                                                            

0
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VIII. З апаси
Найменування показника       Код  рядка Балансова 

вартість на кінець 
року

Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

45123 681

0 0

4063

0

0

3270

0 0

0

0

0

0

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

6245

2624

121123

46 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 182494 681 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)                                      (925)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

51

0

0

0

0

IX. Дебіторська  заборгованість

Найменування показника       Код  
рядка

Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

406707 270088

35689 4179

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36
 місяців

5
30511

50

6
106108

31460

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 71

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 256260

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 0
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)

980

31

7

603

 XI. Будівельні контракти
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            валова замовників                              1120 0

            валова замовникам                                     1130 0

            з авансів отриманих                          1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року       1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 0

 

XII. Податок  на прибуток
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Поточний податок на прибуток           1210

Відстрочені податкові активи:        
  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 
             усього

1240

             у тому числі:                  
                поточний податок на прибуток  

1241

414803

6375

12209

0

0

408969

414803

                зменшення (збільшення) відстрочених

                податкових активів

1242 -5834

                збільшення (зменшення) відстрочених

                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 
            усього                       

1250

            у тому числі:                 
              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених

              податкових активів 
1252

0

0

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 
              податкових зобов'язань             

1253 0
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XIII. Викори стання амортизаційних відрахувань
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        
 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення

 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 
  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 
  інвестиції позик

1315

68418

153462

108930

44518

44180

14

0

                1316 0

               1317 0
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0 0 0 0 0 0

Групи біологічних

активів

 
Код 
ряд-
ка

залишок на 
початок року

надій-
шло

 за рік

вибуло за рік

Обліковуються за первісною вартістю

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

первісна 
вартість

Інші зміни за рік

Довгострокові біологічні активи - 
усього в тому числі:

1410

1 2 3 5 6 8 10 11 12

XIV. Б іологічні активи

первісна 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

0

4

первісна 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності

0

7
0 0

9

накопи-
чена 

аморти-
зація

залишок 
на 

початок 
року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

0

13
0

14
0

15

0 0 0 0 0 0продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01414 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:

1420 0 0 0 0

0 0 0 0 0тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 0 0 0

0 0 0 0 0біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 0 0 0

0 0 0 0 01423 0 0 0 0

0

16

вибуло 
за рік

залишок 
на 

кінець 
року

0

17

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0

залишок на кінець 
року

0 0 0 0 0інші поточні біологічні активи 1424 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14       вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                           (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16       залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів

                                                          і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                              (1432)

0

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17     балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

                                                          власності                                                                                                                                                            (1433) 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього

1500

1 2 3 5 6 8 10 11

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

4
0

7
0

9

0 0 0 0    з них:
       пшениця

1511 0 0

0 0 0 0       соя 1512 0 0

0 0 0 0соняшник 1513 0 0

0 0 0 0ріпак 1514 0 0

0 0 0 0цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0

0 0 0 0картопля 1516 0 0

0 0 0 0плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0

0 0 0 0інша продукція рослинництва 1518 0 0

0 0 0 0зернові і зернобобові 1510 0 0

    у тому числі:

0 0 0 0додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0

0 0 0 0Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

1520 0 0

0 0 0 0приріст живої маси - усього 1530 0 0

0 0 0 0    з нього:
    великої рогатої худоби

1531 0 0

0 0 0 0    свиней 1532 0 0

0 0 0 0молоко 1533 0 0

0 0 0 0вовна 1534 0 0

0 0 0 0яйця 1535 0 0

    у тому числі:

0 0 0 0інша продукція тваринництва 1536 0 0

0 0 0 0додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0

0 0 0 0продукція рибництва 1538 0 0

0 0 0 01539 0 0

Результат від первісного 
визнанняНайменування показника

 
Код 
ряд-
ка

дохід реалізації первісного 
визнання та 
реалізації 

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 
біологічни-
ми перетво-

реннями

витрати

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівар-
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)
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