
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00191329

1.4. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 50015 м. Кривий Ріг вул. Конституційна, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0564048087 0564959239

1.6. Електронна поштова адреса емітента

pom@sb.dp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2011

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у ________ № 79 "Відомості ДКЦПФР"________  28.04.2011
(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній

сторінці (за наявності) www.suhabalka.dp.ua в мережі Інтернет 27 .04 .2011

(адреса сторінки) (дата)

mailto:pom@sb.dp.ua
http://www.suhabalka.dp.ua


Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

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

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу. X

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X

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

паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що

виникала протягом звітного періоду. X



14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду;
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.
25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році

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

Комісії-). X
27. Аудиторський висновок. X

28. 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).

30. Примітки: 1. д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

- не залежимо.

І .е )  інформація про рейтингове агенство - не визначилися.

1. є) інформація про органи управління емітента - Генеральний директор є одноосібним 

виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діялоьністю та є



підзвітним Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

4. а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента - протоколом 

засідання Наглядової ради ВАТ "Суха Балка" 29.09.2008 року затверджено внесення змін до 

організаціонної структури управління ВАТ "Суха Балка" шляхом виключення із структури 

посади Головного бухгалтера. Обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - 

скорочення штатів. Повідомлення розміщено у стрічці новин 01.12.2008 р. та опубліковано в 
"Відомості ДКЦПФР" й № 235 від 03.12.2008 р. Згідно договору по отриманню послуг від 

01.12.2008 р. № 1577, який укладений з ТОВ "Об'єднані облікові системи України", надана 
довіреність Керівнику з обліку ТОВ "ООО України" Терещенко Наталі Анатоліївни (паспорт 

серії АЕ № 862351 виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 12.11.1997 р.), яка уповноважує виконувати від імені Товариства 

ВАТ "Суха Балка" наступні дії: підписувати бухгалтерську, податкову, статистичну звітність в 

графі "Головний бухгалтер" та ін. Довіреність Терещенко H.A. додається.

7) інформація про дивіденди. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства 

(Протокол № 22 від 28.03.2011 року) прийнято рішення: 1. Затвердити суму чистого

прибутку, за результатами діяльності Товариства у 2010.році, у розмірі 197 816 тисяч гривень, та 

спрямувати його на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства. 2. 

Відрахування до фонду дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не 

проводити. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати.

9. а) Товариством облігації та інші цінні папери в звітному році не випускалися.

9. г) рішення про викуп власних акцій не приймали.

9. д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, у звязку з тим, що 

Загальними зборами акціонерів (Протокол № 20 від 22.03.2010 р. ) прийнято рішення про 

дематеріалізацію цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній 

формі існування № 107/1/10 від 21.04.2010 р.) видане Державною комісією цінних паперів та

фондового ринку.
9. г) інформація про похідні цінні папери - відсутня.

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Суха Балка" 28 березня 2011 року (Протокол № 

22) прийнято рішення про зміну найменування Товариства, Відкрите акціонерне товариство 

"Суха Балка" перейменовано на Публічне акціонерне товариство "Свраз Суха Балка". Протокол 

Загальних зборів додається до звіту.



3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Євраз Суха Балка"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

50015

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Кривий Ріг

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Конституційна, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А001 № 565009

3.2.2. Дата державної реєстрації

13.01.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

41 869 377,55

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

41 869 377,55

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

Філія ПАТ "УніКредитБанк" в м. Києві

3.3.2. МФО банку

300744



3.3.3. Поточний рахунок

26001020004458

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

Філія ПАТ "УніКредитБанк" в м. Києві

3.3.5. МФО банку

300744

3.3.6. Поточний рахунок

26001020004458

3.4. Основні види діяльності

13.10.0 - Добування залізних руд; 45.21.1 - Будівництво будівель; 28.11.0 - 

Будівництво будівельних металевих конструкцій

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
Добування залізних руд 592 05.08.1996 Держкомгеологія 05.08.2016

Опис Дозволяє експлуатацію родовища залізної руди і магнетитових кварцитів 
шахтою "Ювілейна" до 2016 року.

Добування залізних руд 599 06.08.19961 Держкомгеологія 06.08.2016

Опис Дозволяє експ 
шахтою імені Ф

луатацію родовища залізної руди і магнетитових кварцитів 
эунзе до 2016 року.

Господарська діяльність, пов'язана 
із створенням об'єктів архітектури

555063 06.08.2010 Міністерство регіональног розвітку 
та будівництва України Державна 
архітектурно-будівельна інспекція

06.08.2015

Опис

Дозволяє здійснювати будівельні та монтажні роботи, архітектурне та 
будівельне проектування будівель та споруд промислових підприємств, 
інженерних споруд, гідротехнічних та енергетичних споруд. Стро дії ліцензіі 
до 2015 року.

Виконання робіт підвищеної 
небезпеки

421.08.30-
13.10.1

20.02.2008 Державний комітет України з 
промислової безпеки охорони праці 

та гірничного нагляду

20.02.2013

Опис Дозволяє виконання робіт підвищеної небезпеки в тому числі підземних 
гірничих робіт. Строк дії дозволу до 2013 року.

Надання освітних послуг 
навчальними закладами, пов'язаних 

з одержанням професійної освіти

301639 14.02.2007 М іністерство освіти і науки 
України

26.12.2011

Опис Дозволяє здійснювати підготовку, переподготовку та підвищення 
кваліфікації робітників Товариства. Строк дії ліцензії до 2011 року.

/

&



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за ЄДРПОУ  
засновника та/або 

учасника
М ісцезнаходження

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Держава в особі виконавчого 
комітету Дніпропетровської 

обласної ради народних 
депутатів

25946540
Дніпропетровська обл. 

Бабушкінський р-н 49000 м. 
Дніпропетровськ вул. Кірова, 1

0

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 (від 
загальної кількості)

6600 д /н д /н  д/н 0,1142
Усього 0,1142

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3242 ;

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 11;

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

- немає

Фонд оплати праці всього (тис.грн.) - 121 421,9

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Tollipone Ltd

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

У зв'язку з тим, що посадова особа юридична паспортні дані та стаж керівної роботи 

відсутні. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради за час виконання ними 

своїх обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про винагороду не 

приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Heatshine Holdings Ltd

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

У зв'язку з тим, що посадова особа юридична паспортні дані та стаж керівної роботи 

відсутні. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради за час виконання ними 

своїх обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про винагороду не 

приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Bolkiviros Holdings Ltd



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

У зв'язку з тим, що посадова особа юридична паспортні дані та стаж керівної роботи 

відсутні. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради за час виконання ними 

своїх обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про винагороду не 

приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Feribol Holdings Ltd

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

У зв'язку з тим, що посадова особа юридична паспортні дані та стаж керівної роботи



відсутні. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради за час виконання ними 

своїх обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про винагороду не 

приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Chantusos Holdings Ltd

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

У зв'язку з тим, що посадова особа юридична паспортні дані та стаж керівної роботи 

відсутні. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради за час виконання ними 

своїх посадових обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про 

винагороду не приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального Директора

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

Давидов Андрій Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

32 00 884051 13.08.2001 Центральним РВВС м. Прокоп'євська Кемеровської області, 

Російська Федерація

/(?



6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6
*

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Російське Вугілля - Кузбас" - Генеральний директор.

6.1.8. Опис

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює 

керівництво його поточною діяльністю та є підзвітним Загальним зборів акціонерам та Наглядовій 

раді Товариства. Генеральний директор отримує винагороду відповідно до труового контракту, 

умови якого затверджені Наглядовою радою. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Афонін Іван Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

46 06 220645 19.05.2004 1 Відділом міліції Подольського УВС Московської області

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Ревізійної комісії за час виконання ними 

своїх посадових обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про

//



винагороду не приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

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

Сачко Наталія Сергіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 883282 16.10.1997 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Ревізійної комісії за час виконання ними 

своїх посадових обовязків, може виплачуватися винагорода. Загальни збори рішення про 

винагороду не приймали. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає.

І



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

П різвищ е, ім'я, по 
батькові ф ізичної 

особи або повне 
найменування  

ю ридичної особи

П аспортні дані 
ф ізичної особи  

(серія, номер, дата  
видачі, орган, який  

ви дав)або  
ідентифікаційний  
код за ЄДРПО У  
ю ридичної особи

Дата  
внесення до  

реєстру

Кількість
акцій

(ш тук)

Від 
загально  
кількості 
акцій (у  

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на 
пред’явника

П ривілейо
вані іменні

П ривілейо
вані на 

предявника

Голова Н аглядової 
ради

Tollipone Ltd немає немає немає 12.06.2008 208000000 24,8392 208000000 0 0 0

Член Н аглядової 
ради

H eatshine Holdings 
Ltd

немає немає немає 12.06.2008 197,641256 23,6021 197641256 о . 0 0

Член Н аглядової 
ради

Bolkiviros Holdings 
Ltd

немає немає немає 12.06.2008 208500.000 24,8989 208500000 0 0 0

Член Н аглядової 
ради

Feribol Holdings Ltd немає немає немає 12.06.2008 11783136 1,4071 11783136 0 0 0

Член Н аглядової 
ради

Chantusos Holdings 
Ltd

немає немає немає 12.06.2008 205200.000 24,5048 205200000 0 0 0

Тимчасово 
виконую чий 
обов'язки 
Г енерального 
Директора

Давидов Андрій 
Володимирович

32 00 884051 
13.08.2001 
Ц ентральним РВВС 
м. П рокоп'євська 
Кемеровської 
області, Російська 
Ф едерація

0 0 0 0 0 0

Голова Ревізійної 
комісії

А фонін Іван 
Євгенович

46 06 220645 
19.05.2004 1 
Відділом м іліції 
Подольського УВС 
М осковської області

22.03.2010 10 0,000001 10 0 0 0

Член Ревізійної 
комісії

Сачко Наталія 
Сергіївна

АЕ 883282 
16.10.1997
К іровським РВ ДМ У 
УМ ВС України в 
Дніпропетровській 
області

02.08.2010 10 0,000001 10 0 0 0

Усього 831124412 99,252102 831124412 0 0 0



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Н айменування  
ю ридичної особи

Ідентифікаційний  
код за ЄДРП О У М ісцезнаходження

Дата  
внесення до  

реєстру

Кількість
акцій

(ш тук)

Від  
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

П рості
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо
вані іменні

Привілейо
вані на 

предявника

Tollipone Ltd немає Кіпр д/в р-н  1066 
Нікосія, Ф емістоклі 
Дерві 3, Джуліа 
Хауз

12.06.2008 208000000 24,8392 208000000 0 0 0

Bolkiviros Holdings 
Ltd

немає Кіпр д/в р-н 1066 
Нікосія, Ф емістоклі 
Дерві 3, Джуліа 
Хауз

12.06.2008 208500000 24,8989 208500000 0 0 0

H eatshine Holdings 
Ltd

немає Кіпр д/в р-н 1066 
Нікосія, Ф емістоклі 
Дерві 3, Джуліа 
Хауз

12.06.2008 197641256 23,6021 197641256 0 0 0

Chantusos Holdings 
Ltd

немає Кіпр д/в р-н 1066 
Нікосія, Ф емістоклі 
Дерві 3, Джуліа 
Хауз

12.06.2008 205200000 24,5048 205200000 0 0 0

П різвищ е, ім'я, по 
батькові ф ізичної 

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав  

паспорт**

Дата  
внесення до  

реєстру

Кількість
акцій

(ш тук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

П рості
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо
вані іменні

Привілейо
вані на 

предявника

д/в немає немає немає 0 0 0 0 0 0
Усього 819341256 97,845 819341256 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові позачергові

X
Дата проведення 22.03.2010
Кворум зборів 99,252062
Опис Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2009 рік. Висновки Ревізійної комісії по річному звіту і 
балансу ВАТ "Суха Балка" за 2009 рік. Затвердження балансу.
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2009 рік.
3. Звіт виконавчого органу про діяльність ВАТ "Суха Балка" за 2009 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2009 рік.
5. Про основні напрямки діяльності ВАТ "Суха Балка" на 2010 рік.
6. Обрання Генерального директора ВАТ "Суха Балка"у зв'язку з закінченням терміну його повноважень.
7. Обрання Наглядової ради ВАТ "Суха Балка" у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
8. Обрання Ревізійної комісії ВАТ "Суха Балка"у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
9.Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в 
бездокументарну форму існування.

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 28.03.2011
Кворум зборів 99,252
Опис Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і 
балансу ВАТ "Суха Балка" за 2010 рік. Затвердження балансу.
3. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, 
основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Про схвалення значних угод.
7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Генерального Директора Товариства.
12. Про зміну назви Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до 
Закону України "Про акціонерні товариства".
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій 
редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні 
товариства".
15. Про визначення уповноваженої(их) особи(осіб) для підписання Статуту Товариства у новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
17. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
19. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
20. Про затвердження Положення про інформаційну політику в Товаристві.
21. Про затвердження Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
22. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Відкритого акціонерного товариства "Суха 
Балка" у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства "Свраз - Суха Балка". Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, які будуть укладатися з ними;про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно - 
правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Євраз - Суха 
Балка".
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Суха 
Балка" у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень членів Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства "Свраз - Суха Балка". Затвердження умов цивільно-правових



договорів, які будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно- 
правових договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Євраз - Суха Балка".
24. Про припинення повноважень Генерального директора Відкритого акціонерного товариства "Суха
Балка" у зв'язку із зміною найменування і підтвердження повноважень виконавчого органу Публічного
акціонерного товариства "Євраз - Суха Балка".
25. Про внесення змін до Положення про представництво Відкритого акціонерного товариства "Суха
Балка" в місті Києві шляхом викладення його у новій редакції.

Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 02.08.2010
Кворум зборів 99,252062
Опис Порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Про створення представництва ВАТ "Суха Балка" в м. Києві.
2. Обрання члена Ревізійної комісії ВАТ "Суха Балка" у зв'язку з достроковим припиненням 
повноважень.
3. Схвалення рішень Наглядової ради ВАТ "Суха Балка".

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я 
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.О.С.Т. 
Україна"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за СДРПОУ 36946224
Місцезнаходження Київська обл. Ш евченківський р-н 01030 м. Київ Івана 

Франка 42, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

520458

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або інш ого документа 17.03.2010
Міжміський код та телефон 0442351336
Факс 0442351336
Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис ТОВ "Р.О.С.Т. Україна" надає послуги щодо 

зберігання та обслуговування рахунків цінних 
паперів акціонерів відповідно до Положення "Про 
депозитарну діяльність", згідно Договору №  1389 від 
07.06.2010 року.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бейкер 
Тіллі Україна"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження Київська обл. Ш евченківський р-н 04112 м. Київ 

Грекова, 3, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

2091

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0442841865
Факс 0442841865
Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудитурі
Опис ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" здійснює послугі, щодо 

аудиту бухгалтерської звітності ВАТ "Суха Балка".
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11.1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Дата
реєстрації
випуску

Н омер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Н айменування органу, що 
зареєстрував випуск

М іжнародний  
ідентифікацій  

ний номер

Тип
цінного
папера

Ф орма  
існування та 

форма 
випуску

Номінальн  
а вартість  

(грн.)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна  
номінальна 

вартість (грн.)

Частка у 
статутном  
у капіталі 

(У
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.04.2010 107/1/10 Державна комісія з цінних 

папері та фондового ринку
иА 0400671006 Акції

Іменні
прості

Бездокумента 
рн аІм ен н і

0,050 837387551 41 869 377,550 100

Опис Н а внутрішніх та зовніш ніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не здійсню валася. Дата, починаючи з якої цінні папери будут включені до 
л істингу та торгуватись відсутня. Інформація про додаткову емісію відсутня.



12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Відкрите акціонерне товариство "Суха Балка" є одним з найбільших підприємств з добування 
залізної руди підземним способом на території України. Історія підприємства бере свій початок з 
минулого століття, коли в 1885 році англійський підприємець К.Д.Пері, а в 1896 році Торговельний 
будинок "Емерік і К" почали розробку родовища залізних руд відкритим способом на території 
нині діючого акціонерного Товариства.

В 1912 році вводиться в експлуатацію перша шахта "Попковська" - одна з найбільших в той 
час з виробничого потужністю 10 тисяч тон руди на місяць, що виявилось початком підземної 
розробки нашого родовища. Дальший розвиток підприємства був обумовлений бурхливим 
розвитком промисловості і збільшенням потреби металу в України і в Європі, ростом потреби 
залізної сировини. Інтенсивному розвитку підприємства сприяло також і зручне географічне 
розташування родовища, розвинута інфраструктура залізниці для доставки сировини споживачам. 
Після реконструкції в 1962 році введена в експлуатацію шахта "Ювілейна" разом з цілим 
комплексом поверхових промислових споруд. По закінченню 100-річного періоду підйомів і 
спадів, реконструкції і структурних перетворень, підприємство вижило і створило стійку 
перспективу для своєї подальшої роботи. Рудник "Суха Балка" перший серед гірничорудних 
підприємств України став Відкритим акціонерним товариством. Маючи багаторічний досвід 
роботи, Товариство володіє досвідом високопрофесійних кадрів і великою сировинною базою, 
стабільно і надійно працює на задоволення попиту своїх споживачів.

Збільшення об'ємів виробництва порівняно з 2009 роком:
- видобутку руди з 1905,9 т.тн до 2215,9 т.т на 16,26%;
- Товарної продукції з 1678,3 т.тн до 1824,3 т.т на 8,7%.
Збільшення якість товарної продукції, вмісту заліза в аглоруді з 59,5% до 59,95%.
Створена власна інфраструктура залізничного транспортного обслуговування. Виконано 

проектно-вишукувальні та будівельно монтажні роботи з укладання нового залізничного шляху 
(після демонтажу залізничної колії ВАТ "КЗРК") і пристрій зв'язку та СЦБ на проммайданчиках 
шахт "Ювілейна" та ім. Фрунзе. Створений власний залізничний цех, який укомплектовано 
необхідним обладнанням та кваліфікованими кадрами. Капітальні витрати склали 77,6 млн. грн. Це 
забезпечило збільшення обсягів відвантаження на 778 т.тн в 2010 р., зниження витрат на 
транспортне обслуговування на 4,9 млн. грн. та збереження ринків збуту. З метою забезпечення 
виробництва ліквідної продукції з Бе = 60% і підвищення її конкурентноздатності на ринках збуту 
виконано будівництво блоку сухої магнітної сепарації на ДСФ ш. "Ювілейна". Бюджет проекту 
склав 20,1 млн. грн. Додаткове збагачення руди на високоградієнтних сепараторах дає можливість 
збільшити виробництво на ш. "Ювілейна" аглоруди з якістю до 60% з 615 т.тн до 1680 т.тн. Термін 
окупності проекту 1,8 років.

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

ВАТ "Суха Балка" складається з таких структурних підрозділів: - шахта "Ювілейна" - 
виробнича потужність складає: сира - 2054,3 тис.тн, товарна - 1809,1 тис.тон залізної руди в рік з 
якістю заліза: сира 55,98%, товарна - 57,79%; шахта імені Фрунзе - виробнича потужність складає
- сира - 959,0 тис.тн, товарна - 885,1 тис.тон залізної руди в рік з якістю заліза: сира 57,46%, 
товарна -58,65%; - шахтобудівельне управління виконує капітальне будівництво підземних виробок;
- допоміжні цехи: ремонтно-виготовлювальний цех; ремонтно-механічний цех; енергетичний цех; - 
ремонтно- переробний цех; - залізношляховий цех; відділ інформаційних технологій; структурні 
підрозділи апарату; енерголабораторія; управління з забезпечення; відділ збуту; автотранспортний 
цех; управління з правових питань; управління охорони та режиму; - управління економічної

/ /



безпеки; торгово-комерційне управління; управління з соціальних питань; науково-дослідна 
маркшейдерська лабораторія; профілакторій. ВАТ "Суха Балка" та ії структурні підрозділи 
розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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

Збоку третіх осіб будь-яких пропозицій щодо реорганізації не надходило.

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

Фінансова звітність Товариства відповідає вимогам Закону "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року № 996-ХІУ. Облік основних запасів ведеться згідно 
вимог П(С)БО № 7. Амортизація основних засобів здійснюється за методом зменшення залишкової 
вартості з застосування методів та норм, передбачених податковим законодавством. Амортизація 
малоцінних необоротних активів в бухгалтерському обліку нараховується в розмірі 100% їх вартості 
в першому місяці їх використання, по бібліотечному фонду - в розмірі 100%, а в податковому обліку, 
згідно амортизації передбачених податковим законодавством. Для нарахування амортизації 
нематеріальних активів застосовується лінійний метод. Установлений термін використання 
нематеріальних активів - 36 місяців. Запаси Товари ства включають: основні і допоміжні матеріали, 
паливо, запасні частини, тару, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, 
готову продукцію, товари для перепродажу. Придбані (отримані) або вироблені запаси 
зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. При списанні запасів в виробництво, 
продажу, та іншому вибутті їх оцінку здійснюють за такими методами: - для необоротних і
швидкозношуваних засобів - за ідентифікованій собівартістю одиниці запасів; - для роздрібної 
торгівлі - по цінам продажу; - для готової продукції та інших ТМЦ - за середньозваженій 
собівартості. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
проводиться інвентаризація активів і зобов'язань згідно з Інструкцією по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 11.08.1994 року № 69 (із змінами та доповненнями).

Текст аудиторського висновку
Ми провели аудит фінансових звітів компанії ВАТ "Суха Балка"(надалі - Компанія), що 

включають баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік, опис 
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих 

фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
Україні, і за таку систему внутрішнього контролю, яка, на думку управлінського персоналу, 
забезпечить підготовку фінансових звітів без суттєвих викривлень, які можуть виникнути внаслідок 
шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів 
нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиту 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 суджень 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 Компанії. Аудит включає також оцінку доцільності 
застосованої 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.
Думка

На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан 
Компанії станом на 31 грудня 2010 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що 
минув на зазначену дату, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в Україні.

Звіт стосовно інших юридичних та регулятивних вимог 
Додаткова інформація, яка розкривається відповідно до вимог 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 України №1528 від 19 грудня 2006 
року:
1. Активи Компанії станом на 31 грудня 2010 року складають 2 003 361 тис. грн. Інформація
щодо активів Компанії розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах,
відповідно до НП(С)БОУ.
2. Зобов'язання Компанії станом на 31 грудня 2010 року складають 415 834 тис. грн. 
Інформація щодо зобов'язань Компанією розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.
3. Станом на 31 грудня 2010 року загальний розмір власного капіталу складає 1 587 527 тис. 
грн., з яких - статутний капітал - 41 869 тис. грн., нерозподілений прибуток - 679 145 
тис. грн., інший додатковий капітал - 856 046 тис. грн., резервний капітал - 10 467 тис. грн. 
Інформація щодо власного капіталу Компанії розкрита в фінансовій звітності, в усіх 
суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.
4. Вартість чистих активів Компанії відповідає вимогам законодавства. Розрахунок вартості 
чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року N 485.
5. Станом на 31 грудня 2010 року статутний капітал Компанії дорівнював 41 869 тис. грн. На
31 грудня 2010 року статутний капітал був повністю сплачений.
6. Чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2010р. склав 197 816 тис. грн. Інформація 
стосовно чистого прибутку Компанії за 2010 рік розкрита в фінансовій звітності, в усіх 
суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.
7. Інформація щодо подій, які мали місце на протязі звітного періоду, та які могли б вплинути
на фінансовий стан емітента та призвести до значних змін у вартості цінних паперів, згідно з
вимогами ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок України", розкрита, в усіх 
суттєвих аспектах, в фінансовій звітності.
8. Протягом 2010 року Компанія не здійснювала операції з іпотечними облігаціями.
9. Станом на 31 грудня 2010 року Компанія не має в управлінні активів недержавних пенсійних 
фондів.
10. Станом на 31 грудня 2010 року Компанія не має зобов'язань за борговими та іпотечними 
цінними паперами.
11. Компанія не є професійним учасником фондового ринку.

Г енеральний директор
ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" Олександр Почкун
3 1 березня 2011 року 
Київ, Україна 
Реєстраційний № 1672
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в 
діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про 
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі» про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани 
розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, 
що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом виробничої діяльності Товариства є видобуток товарної залізної руди. За 2010 
рік Товариство виробило товарної залізної руди в розмірі 1 824 тис.тн. на суму 926 046 тис.грн., 
що дорівнює 99,9% від загального обсягу товарної продукції. Крім цього Товариство надає послуги 
промислового характеру, які складають 0,04% від загального обсягу товарної продукції. Послугами 
промислового характеру є виробництво стисненого повітря, теплоенергії, електроенергії. Всього за 
2010 рік надано таких послуг на 384 тис.грн. в тому числі: - теплоенергія 313 тис.грн.; -
електроенергія 70 тис.грн.; - стиснене повітря 1 тис.грн. Виручка від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за 2010 рік склала 961 739 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції складає 632 
830 тис.грн. У звітному році емітент зазнав значних втрат у зв'язку з тимчасовими проблемами 
відвантаження руди. Внаслідок вищезазначеного не виконаний план видобутку залізної руди. 
Емітент зазнає конкуренції з боку 2-х більш потужних вітчизняних комбінатів внаслідок того, що 
товарна руда конкурентів має менший зміст шкідливих домішків (Р та Б). Нові технології, в 
звітному році, не впроваджувалися, нові товари не випускалися. У 2010р. на території Товариство 
було здійснено будівництво комплекса сухої магнітної сепарації.

На найближчі 10-15 років планується підтримка потужності шахт ВАТ "Суха Балка" по 
виробництву товарної залізної руди на досягнутому рівні: ш. "Ювілейна" - 2000 тис.т/рік, ш. ім. 
Фрунзе - 1000 тис.т/рік. Для цього на ш. "Ювілейна" будуються гор. 1340 м, 1420 м; на ш. ім. Фрунзе
- гор. 1135м, 1210 м. В перспективних планах розширення виробництва ВАТ "Суха Балка" - 
освоєння родовищ магнетитових кварцитів, залягаючих в межах гірничого відводу підприємства; а 
також будівництво комплекса сухої магнітної сепарації.

У міру відпрацювання покладів багатих залізних руд розширення сировинної бази 
підприємства планується за рахунок залучення в розробку покладів магнетитових кварцитів, що 
знаходяться в гірничому відведенні підприємства, це забезпечує довгострокову перспективу роботи 
підприємства з виробництва залізорудної сировини. Запаси магнетитових кварцитів складають 
більше 500 млн.тн з якістю по магнітному залозу Бе = 24,5%. І етап: Реконструкція поверхневого і 
підземного комплексу ш. "Південна" під обсяг виробництва 2,0 млн.тн з запасами сировини 33,8 
млн.тн. Планується виділення бюджетних коштів на виконання ряду НДР з безпеки вибухових 
робіт, поліпшенню вентиляції шахт і т.і. Витрати на ПІР в сумі 4846,0 тис.грн. плануються в 2011 
році на розробку проектно-технічної документації на нижче лежачі горизонти замість 
вибуваючих, впровадження нових технологічних схем і технологій.

Основними конкурентами в галузі є ВАТ "КЗРК" (м. Кривий Ріг) та ВАТ "ЗЗРК" 
(м. Запоріжжя), товарна руда конкурентів має менший зміст шкідливих домішків (Р та Б).
Основними споживачами у 2010 році руди залізної агломераційної виробництва ВАТ "Суха Балка" є:
- на внутрішньому ринку: ВАТ "ПівдГЗК" (48,2 %), ВАТ "ДМКД" (16,2 %), ВАТ "АрселорМіттал 
Кривий Ріг" (13,6 %) та ВАТ "ММК ім.Ілліча" (22,0%) відповідно від загального об'єму постачання 
українським споживачам;

на зовнішньому ринку: МК у Словаччині (24,9%), МК у Австрії (9,6 %), МК у Польщі (31,0 %), 
МК у Китаї ( 10,5 %), МК у Чехії (8,0 %) та МК у Сербії (16,0) відповідно від загального об'єму 
постачання іноземним споживачам.

У 2010 році на галузь продовжував вплив минулої світової економічної кризи. Основною 
причиною негативної ситуації, яка склалася в галузі, різке зниження попиту на металопродукцію, що



привело до падіння цін. На найближчі 10-15 років планується підтримка потужності шахт ВАТ "Суха 
Балка" по виробництву товарної залізної руди на досягнутому рівні. В перспективних планах 
розширення виробництва ВАТ "Суха Балка" - освоєння родовищ магнетитових кварцитів, залягаючи 
в межах гірничого відводу підприємства. У 2011 році, з розрахунком незалежності підприємства в 
забезпеченні порожніми вагонами для відвантаження, очікується зростання об'ємів реалізації.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування

В продовж останніх 5 років Товариство здійснювало придбання основних фондів (активів) у 
зв'язку з введенням в дію виробничих потужностей в замін вибуваючих, а саме: придбано у 2006 
році - 34 820 тис.грн., 2007 році - 47 023 тис.грн. 2008 році - 34 292 тис.грн., 2009 році - 50 620 
тис.грн., 2010 році - 114274.

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

Виконання гірничої маси склало 22459 куб.м, в тому числі:
кубічні - 3025 ку.м.; погонні - 1529 куб.м.
Капітальні інвестиції, всього - 117527 тис. грн. без ПДВ.
Виконано БМР на суму 75886 грн. без ПДВ.
Придбано машин, обладнання на суму 38546 тис. грн. без ПДВ.
Наявність основних засобів станом на 01.01.2010 року становила 2 814 435 тис.грн. Надійшло 

основних засобів у звітному році - 114 274 тис.грн. Вибуло основних засобів на 2 541,4 тис.грн. у 
тому числі ліквідовано з причин фізичного зносу 24 707 тис.грн. Вартість основних засобів по 
первинній вартості на кінець звітного року становила 2 903 295 тис.грн. Залишкова вартість 
основних засобів на 31.12.2010 року становить 1 128 196 тис.грн. Коефіцієнт оновлення основних 
фондів по підприємству - 3,9% (114 274:2 903 295 )х 100). Основні засоби Товариства знаходяться 
на промисловому майданчику ВАТ "Суха Балка".

Введення основних фондів склало 95505 тис.грн. без ПДВ.
Прийняті в експлуатацію об'єкти: "Система транспортного обслуговування шахт ім. Фрунзе и 

ш. "Ювілейна" ВАТ "Суха Балка", "Технологічний комплекс з збагачування руди з використанням 
сухої магнітної сепарації на ДСФ ш. "Ювілейна", автоматична протипожежна защита приводних 
станцій стрічкових конвеєрів на ДСФ шахт ім. Фрунзе і ш. "Ювілейна".

Фінансування капітального будівництва здійснювалося за рахунок власних засобів 
підприємства.

Збільшення виробничої потужності в результаті вкладення капітальних інвестицій не 
планується, в зв'язку з тим, що будівництво здійснюється з ціллю підтримання потужності взамін 
той що вибуває.

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

На діяльність підприємства найбільший вплив надає невизначеність та зміни діючих 
законодавчих актів, постійна зміна тарифів по перевезенню руди залізничним транспортом, кризові 
явища, відмови виконавців по договорам послуг від надання цих послуг, блокада відвантаження 
руди.



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

Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Законодавства України "Про охорону праці 
та охорону навколишнього середовища". Господарча діяльність Товариства, дії пов'язані з 
виробництвом та науковими дослідженнями не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище. 
Протягом 2010 року Товариство сплатило штрафів за порушення чинного Законодавства 2 125 
тис.грн.

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

Коефіцієнт покриття загальної ліквідності на 31.12.2010 року становить 10.2. Товариство в 
змозі погасити свої обов'язки. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами станом на 
31.12.2010 року при нормі 0,1 становить 0,69. Фінансове становище Товариства стабільне. Доля 
власного капіталу становить 80%. Підприємство достатньо забезпечене власними обіговими 
коштами, які необхідно для фінансової стабільності.

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

У зв'язку з відмовою ВАТ "КЗРК" від надання послуг по подачі вагонів під навантаження, що 
призвело до будівництва у 2010 р. ВАТ "Суха Балка" своєї окремої колії поставки руди залізної 
агломераційної на внутрішньому ринку та на експорт згідно з договорами (контрактами) у першому 
півріччі частково не виконано.

Укладені у 2010 році договори (контракти) по поставкам частково діють і у 2011 році.

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

Розробка нових горизонтів і збільшення обсягів видобутку сирої руди до довгострокового рівня 
в 2012 році: - ш. "Ювілейна" - 2350 т.тн / рік; ш. ім. Фрунзе - 1170 т.тн / рік.

Завершення будівництва бункерного комплексу гор. 1420 м ш."Ювілейна" і введення його в 
експлуатацію в 2012 році.

Заповнення утвореного дефіциту виїмки гірничої маси та забезпечення своєчасного введення в 
експлуатацію нових горизонтів замість тих, що вибувають. Збільшення обсягів фінансування 
капбудівництва з 2012 року. Капвкладення в будівництво нових горизонтів забезпечать стабільну 
роботу шахт: - ш. "Ювілейна" до 2038 р.; ш. ім. Фрунзе до 2027 р.

Технічне переозброєння з метою підтримки виробничої потужності шахт дозволить оновити 
основні фонди і забезпечить стабільну і ефективну роботу підприємства.

Розробка технології та організація виробництва з дозбагачення хвостів ДСФ шахт. Дозволить 
отримати додатковий обсяг товарної продукції і знизити втрати металу при переробці руди на ДСФ.

Розширення сировинної бази підприємства за рахунок дорозвідки родовищ багатих руд. 
Реалізація програми цільових пошукових розвідувальних робіт на діючих горизонтах забезпечує 
приріст запасів багатих руд до проектних.

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

ВАТ "Суха Балка" не веде власних досліджень і розробок. В необхідних випадках підприємство 
замовляє науково-дослідні роботи за технологією гірничих робіт та безпеки праці на договірній 
основі в науково-дослідних інститутах ДП "НіГрі", ДП "НІІБТГ", КТУ, Академії гірничих наук 
України. У 2010 році на виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення безпеки 
робіт та подальше вдосконалення технології видобутку руди витрачено .171,0 тис. грн. Найважливіші

А,%



з них:
- Визначення і контроль допустимих розмірів конструктивних елементів систем розробки 

залізних руд до проектних глибин для шахт Криворізького басейну; структурно-тектонічні і 
тектонофізичні дослідження полів тектонічних напружень у масиві гірничих порід у межах 
шахтних полів шахт "Ювілейна" та ім. Фрунзе ВАТ "Суха Балка"; розробка інструкції з визначення 
нормативних значень втрат і засмічення залізних руд в геологічних, гірничотехнічних і економічних 
умовах виїмки їх запасів за технологічними схемами, які застосовуються на шахтах ВАТ "Суха 
Балка".

На виконання проектно-конструкторських робіт витрачено 3577,4 тис. грн., в тому числі по 
основних напрямках:

- на реконструкцію системи транспортного обслуговування шахт - 1762,2 тис. грн.;
- на будівництво корпусу сухої магнітної сепарації на ДСФ ш. "Ювілейна" - 336,7 тис. грн.;
- проект розкриття і розробки гор. 1340-1420 м шахти "Ювілейна" - 810,8 тис. грн.;
- проект розкриття і розробки гор. 1135-1210 м шахти ім. Фрунзе - 479,8 тис. грн.

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

В звітному періоді Товариство приймало участь в судових засіданнях по олзгляду 437 справ в 
судах загальної юрисдикції, в тому числі:
1. За позовом до Товариства 354 справи на загальну суму 43 761 471 грн.:
1.1. В місцевих загальних судах 349 справ на загальну суму 16 091 000 грн.;
1.2. В господарських судах різних інстанцій 4 справи на загальну суму 20 708 471 грн.;
1.3. В адміністративних судах різних інстанцій 1 справа на загальну суму 6 962 000 грн.
2. За позовом Товариства 9 справ на загальну суму 43 761 471,32 грн.:
1.1. В господарських судах різних інстанцій 2 справи на загальну суму 771 000 000 грн.;
1.3. В адміністративних судах різних інстанцій 7 справа на загальну суму 1 586 436,32 грн

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

За виконанням основних стратегічних напрямків загальної концепції розвитку діяльності 
підприємства на 2010р. по реалізації здійснено будівництво автономної схеми відвантаження 
готової продукції та укладені прямі договірні відношення з ДП "Укрзалізниця", що призвело до 
незалежності підприємства в забезпеченні порожніми вагонами для відвантаження і виконанням у 
майбутньому спланованих об'ємів реалізації.

І



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

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 кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого призначення: 2 800 217,000 2 888 130,000 272,000 272,000 2 800 489,00 2 888 402,000
будівлі та споруди 1 398 790,000 1 464 909,000 0,000 0,000 1 398 790,000 1 464 909,000
машини та обладнання 1 367 224,000 1 387 762,000 0,000 0,000 1 367 224,000 1 387 762,000
транспортні засоби 22 465,000 24 068,000 252,000 252,000 22 717,000 24 320,000
інші 11 738,000 11 391,000 20,000 20,000 11 758,000 11 411,000

2. Невиробничого призначення: 14 218,000 15 165,000 0,000 0,000 14 218,000 15 165,000
будівлі та споруди 11 522,000 12 360,000 0,000 0,000 11 522,000 12 360,000
машини та обладнання 2 582,000 2 707,000 0,000 0,000 2 582,000 2 707,000
транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
інші 114,000 198,000 0,000 0,000 114,000 198,000

Усього 2 814 435,000 2 903 295,000 272,000 272,000 2 814 707,000 2 903 567,000

Опис

Залишкова вартість об'єктів соновних засобів на початок 2011 р. відрізняється від 
залишкової вартості об'єктів основних засобів на кінець 2010 р. за рахунок 
проведеної переоцінкі основних засобів станом на 01.01.2010 р. Залишкова вартість 
об'єктів основних засобів зменшилась на кінець 2010 р. на 6,58% за рахунок 
зростання зносу та ліквідації основних засобів. Зменшилася частина основних 
засобів виробничого призначення на 6,6% на кінець 2010 р.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 1 587 527,000 1 389 544,000
Статутний капітал (тис. грн.) 41 869,000 41 869,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 41 869,000 41 869,000
Опис На 01.01.2010 року зміни балансу Товариства. 1501383 - 1389544 -  111839 за рахунок резерву на 

забепечення виплати пенсій за віком на пільгових умовах і іншіх виплат робітникам.

197 816 - чистий прибуток за 2010 рік.
-933 - збиток від обесценения об'єекту 0 3  за рахунок дод. капиталу 
1100- ВПЗ по переоцінки за рахунок дод.капитала.

Висновок д/в



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0,000 X X
у тому числі:
д/в 0,000 0
Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0,000 X X

Д/в 0,000 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,000 X X

д/в 0,000 0
за сертификатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X 0,000 X X

д/в 0,000 0
за векселями (всього) X 0,000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами)(за кожним 
видом):

X 0,000 X X

д/в .0,000 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом):

X 0,000 X X

д/в 0,000 X
Податкові зобов’язання X 187 075,000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X
Інші зобов’язання X 42 146,000 X X
Усього зобов’язань X 229 221,000 X X

Опис

Станом на 31.12.2010 р. Довгострокові зобов'язання - 156411 
тис.грн.;Поточні зобов'язання - 72810, в тому чилі: - 26185 тис.грн. - 
КЗ за товари, роботи, послуги;1441 - одержані аванси; ЗО 664 - за 
розрахунками з бюджетом; 3369 - зі страхування; 6984 - з оплати 
праці; 4167 - інші поточні зобов'язання.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом періоду
Дата 

виникненн 
я події

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин
Вид інформації

1 2 3
22.03.2010 23.03.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.08.2010 03.08.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.08.2010 03.08.2010 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв
18.08.2010 19.08.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

и



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№  з/п Основний вид продукції

О бсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.)

у грош овій 
формі (тис. грн.)

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції

у  натуральній 
формі (фізична 

од.вим.)

у грошовій 
формі (тис. грн.)

у відсотках 
до всієї 

реалізованої 
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Товарна руда 1824 тис.тн 926 046,00 99,90 2741 тис.тн 954 083,00 99,20



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості 
реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3
1 Допоміжні матеріали 13,5
2 Енергія на технологічні цілі 11,5
3 Заробітна плата робітників 24,3
4 Амортизація 19,4
5 Ж /д тариф 18



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2008 2 1
2 2009 1 0
3 2010 2 1

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

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше Зберігач ТОВ "Р.О.С.Т. Україна" 
(запишіть)

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

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
(запишіть)

д/в

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

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

X

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

X

Інше Прийняття рішення про створення представництва 
(запишіть)



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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 5
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 19

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
3 питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші
(запишіть)

Інших комітетів у складі наглядової ради не створено

Інші
(запишіть)

д/в

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

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

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інші
(запишіть)

1.3а рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період 
виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із 
виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода. 
Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим 
зборами кошторисом.2. Розмір винагороди на підставі рішення Загальних 
зборів визначається у договорі із членом Наглядової ради. Від імені Товариства 
договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.



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

Так Ні
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X
3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X
4 Відсутність конфлікту інтересів X
5 Граничний вік X
6 Відсутні будь-які вимоги X

7
Інші (запишіть) 
д/в

X

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

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше Члени наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на один рік 
(запишіть) Загальними зборами акціонерів.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так 
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? і

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

1 Члени правління (директор) ні ні ні
2 Загальний відділ ні ні ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні так ні
4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
5 Секретар правління ні ні ні
6 Секретар загальних зборів ні ні ні
7 Секретар наглядової ради ні так ні
8 Корпоративний секретар ні ні ні

9
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

так так ні

10 Інше (запишіть) 
д/в

ні ні ні

Мж



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

■*

Загальні
збори

акціонерів

Наглядов 
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належить

ДО
компетен

ції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

так так ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету

так ні ні ні

Обрання та відкликання голови правління так так ні ні
Обрання та відкликання членів правління так так ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради

так ні ні ні

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради

так ні ні ні

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів правління

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління

так так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій

так так ні ні

Затвердження аудитора так так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

так так ні ні

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

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

/



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8
Інше Положення про інформаційну політику 
(запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?________________ _____________ _____________ __________ ____________

Інформація 
розповсюджуєть 
ся на загальних 

зборах

Публікується 
у пресі, 

оприлюднює 
ться в 

загальнодост 
упній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред 

ньо в 
акціонерно 

му
товаристві

Копії
документі

в
надаютьс 
я на запит 
акціонера

Інформація 
розміщуєт 

ься на 
власній 

інтернет- 
сторінці 

акціонерно 
го

товариства

1
Фінансова звітність,
результати
діяльності

так так так так так

2

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотків та більше 
статутного капіталу

ні ні ні ні ні

3

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства

так так так ні ні

4
Статут та внутрішні 
документи

так ні так так так

5

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення

так ні так ні так

6

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

так ні ні ні ні '

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

ЗІ



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше
(запишіть)

д/в

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше
(запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше
(запишіть)

Д/в

3 ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього раз?Г?
Так Ні

3 власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 
голосів

X

Інше (запишіть) д/в

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

V



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управління оприлюднено на веб-сайті Товариства.

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

Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення 
положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, 
де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

3$



Підприємство
Територія

Форма власності

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру

Адреса

Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка"

Добування залізних руд 

тис.грн.

Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 50015 м. 
Кривий Ріг вул. Конституційна, 5

Дата
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  

за КОПФГ  

за СПОДУ  

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00191329
121103660

230

13.10.0

Баланс
Станом на 31.12.2010 р.

Ф орм аМ І К од заД К У Д  1801001

Актив
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 73 155
первісна вартість 011 238 368
накопичена амортизація 012 ( 1 6 5 ) ( 2 1 3 )

Незавершене будівництво 020 108 176 128 682
Основні засоби:

залишкова вартість 030 1 145 101 1 128 196
первісна вартість 031 2 814 435 2 903 295
знос 032 ( 1 669 334 ) ( 1 775 099 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 2 2

і Довгострокова дебіторська заборгованість 050 71 56
і Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0

І Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 3 338
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 1 253 423 1 260 429
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 22 007 18 094
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 40 984 0
Г отова продукція 130 53 145 131 910
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 197 673 503 176
первісна вартість 161 197 674 503 284
резерв сумнівних боргів 162 ( 1 ) ( 1 0 8 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом 170 49 720 30 342
за виданими авансами 180 25 815 3 233



з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 138 977 51 416
Поточні фінансові інвестиції 220 0 500
Грошові кошти та їх  еквіваленти:

в національній валюті 230 534 801
у т. ч. в касі 231 0 2
в іноземній валюті 240 1 0

Інші оборотні активи 250 31 281
Усього за розділом II 260 528 887 739 753
III. Витрати майбутніх періодів 270 530 3 179
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1 782 840 2 003 361

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 41 869 41 869
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 859 977 856 046
Резервний капітал 340 10 467 10 467
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 477 231 679 145
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього а розділом І 380 1 389 544 1 587 527
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 158 448 186 613
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 158 448 186 613
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 206 774 156411
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 206 774 156 411
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7 715 26 185
Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 15 1 441
з бюджетом 550 6 201 30 664
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 2 822 3 369
з оплати праці 580 5 302 6 984
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобовязання 610 60 1 9 4 167

ь ї



Усього за розділом IV 620 28 074 72 810
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1 782 840 2 003 361

Примітки: Основні засоби :
-первісна вартість 
-знос
-зплишкова вартість

на початок року: 
2 814 435 
1 669 334 
1 145 101

на кінець року: 
2 903 295 
1 775 099 
1 128 196

Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2010 р. становить 61%. Амортизація нараховується з застосуванням 
прямолінійного методу .

Всі витрати на ремонт орновних засобів протягом звітного періоду віднесені на витрати операційної діяльності. 
Витрати на модернізацію та реконструкцію в розмірі 14 746 тис. грн. віднесені на збільшення вартості основних 
засобів.

До складу нематериальнихдктивів віднесено комп'ютерне забезпечення строком корисного використання 3 роки.
Амортизація нематеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом.
Статутний капітал Товариствами 31.12.2010 р. становить 41 869 377,55 грн. і поділений на 837 387 551 штуку 

простих іменних акцій.
В статті "Інший додатковий капі^ал"№ відображені таким чином:
- доцінка активів <\
- вартість 
Відрах;

маин

Керівник

Г оловний

- 859 931 тис.грн.; 
46 тис.грн.

|юнду /у\2010 року не здійснювалося.

Давидов Андрій Володимирович 

Терещенко Наталя Анатоліївна

і
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Дата
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ

Орган державного управління за СПОДУ

Вид економічної діяльності Добування залізних руд за КВЕД

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Звіт про фінансові результати
за 2010 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2  К од заД К У Д  1801003
Стаття Код

рядка
За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1 005 164 521 970
Податок на додану вартість 015 (41  680 ) ( 18 789)
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1 745 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 961 739 503 181

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (4 4 8  655 ) (415  116)
Валовий прибуток: 

прибуток
050 513 084 88 065

збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 537 001 277 981
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 23 2 7 2 ) ( 19 6 3 9 )
Витрати на збут 080 ( 160 903 ) ( 136 872)
Інші операційні витрати 090 ( 573 819) (2 8 4  457 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток

100 292 091 0

збиток 105 ( 0 ) (7 4  922 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 103 215
Інші доходи 130 57 607 631
Фінансові витрати 140 (2 6  844 ) (2 0  053 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 (4 8  7 8 9 ) ( 2 5 1 2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток
170 274 168 0

збиток 175 ( 0 ) (9 6  641 )
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 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (7 6  352 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 21 166

КОДИ

31.12.2010
00191329
121103660

13.10.0

0



Фінансові результати від звичайної діяльності: 
прибуток

190 197 816 0

збиток 195 ( 0 ) (7 5  475 )
Надзвичайні:

доходи
200 0 0

витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий: 

прибуток *
220 197 816 0

збиток 225 ( 0 ) (7 5  475 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код

рядка
За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 143 542 120 649
Витрати на оплату праці 240 131 185 117 025
Відрахування на соціальні заходи 250 60 878 61 372
Амортизація 260 123 888 128 923
Інші операційни витрати 270 296 313 179 214
Разом 280 755 806 607 183

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код

рядка
За звітний період

За попередній 
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 837387551 837387551
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 837387551 837387551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,23623 0,09013
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,23623 0,09013
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Чистий доход від реалізації за звітний період становить 
затрати на виробництво реалізованої продукції становить 
адмінвитрати 
витрати на збут
Інші операційні доходи становлять 
в т.ч.:
- доход від реалізації іноземної валюти
- доход від операційної курсової різниці
- відшкодування раніше списаних активів
- доход від списання кредиторської заборгованості
- доход від оприходування лишків
- витрати від знецінення запасів
- доход від безоплатно отриманих активів
- доход від відновлення резервів
- доход від одержання штрафів 
Інші операційні витрати
в т.ч.:
- витрати за рахунок прибутку
- результат нарахування резерву
- собівартість реалізованої іноземної валюти
- сумнівні та безнар. борги
- втрати від операційних курсових різніць
- втрати від знецінення запасів
- нестачі і втрати від псування цін
- визнані штрафи, пені, неустойки

961739 
448 655 

23 272 
160 903 
537 001

тис. грн.; 
тис.грн.; 
тис.грн.; 
тис.грн.; 
тис.грн.;

526 495 тис.грн.; 
З 221 тис.грн.; 

926 тис.грн.;
7 тис. грн.; 

334 тис.грн.; 
22 тис.грн.; 
81 тис. грн.; 

87 тис.грн.; 
828 тис. грн..; 

573 819 тис.грн.;

11 243 тис.грн.;
1 138 тис.грн.; 

525 920 тис.грн.; 
677 тис.грн.;

2 110 тис.грн.; 
229 тис.грн.; 
22 тис.грн.;

2 125 тис.грн.;



- витрати по простях
- витрати на заохочення
- витрати по ЦК і КС та бібл.
- витрати на утримання профілакторія
- інші фінансові доходи становлять 
в тому числі:
- відсотки одержані по депозитним рахункам
- відсотки одержані по залишкам на рахунку 

Інші доходи становлять:
в тому числі:
- доход від безоплатно одержан, активів
- доход від реалізації фінансових інвестицій
- доход від бзоп. отр. акт.
- Інші витрати становлять:
- списання необоротних активів
- інші доходи від звичайної діяльності
- собівартість фінансових і
- податок на прибуток
- фінансові витрати 

Доход складає.

Керівник

: інвестицій І

Головний б

25 004 тис.грн.; 
1 907 тис.грн.;

242 тис.грн.;
З 202 тис.грн.; 

103 тис.грн.;

69 тис.грн.; 
34 тис.грн.; 

57 607 тис.грн.;

18 899 тис.грн.; 
36 980 тис.грн.;

1 132 тис.грн.; 
48 789 тис.грн.; 

6 332 тис.грн.; 
593 тис.грн.; 

42 457 тис.грн. 
76 352 тис.грн.;
26 844 тис.грн.; 

197 816 тис.грн

Давидов Андрій Володимирович 

Терещенко Наталя Анатоліївна

/
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Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього 
року

І. Рух коштів у результаті операційноїдіяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, 
робгт, послуг)

010 706399 513320

Погашення векселів 
одержаних

015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 6884 555

Повернення авансів 030 15104 125902

Установ банків відстотків за 
поточними рахунками

035 34 137

Бюджету податку на додану 
вартість

040 24233 0

Повернення інших податків і 
зборів (обов'язкових 
платежів)

045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 39 285

Борників неустойки 
(штрафів, пені)

070 143 41

Інші надходження 080 606602 427945

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 256380 154326

Авансів 095 170017 273506

Повернення авансів 100 0 0

Працівникам 105 99910 84653

Витрат на відрядження 110 1059 803

Зобов'язань з податку на 
додану вартість

115 0 9

Зобов'язань з податку на 
прибуток

120 103865 200

Відрахувань на соціальні 
заходи

125 67930 64627

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

130 36722 33606

Цільових внесків 140 3705 3764

Інші витрачання 145 547975 435486

Чистий рух коштів до 150 71875 17205

1



надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних 
подій

160 0 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

170 71875 17205

І 1---------------  —І-------------- - ..- ...— ............ ..... .....- ....— ............... ............ .........

II. Рух коштів у результаті інвестиційноїдіяльності

Реалізація: »

- фінансових інвестицій 180 36980 0

- необоротних активів 190 545 648

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 69 78

-дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 2000

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 500 0

- необоротних активів 250 75098 15942

- майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 33564 13853

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 71568 27069

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційноїдіяльності 300 -71568 -27069

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 0 0

Сплачені дивіденди 350 0 0

Інші платежі 360 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів вщ фінансової діяльності 390 0 0

Чистий рух коштів за звітній період 400 307 -9864

Залишок коштів на початок року 410 535 10777

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 41 378

Залишок коштів на кінець року 430 801 535

2

І і Ь



Примітки
... .... ........................ ...................... ........ ............... ...ГГ“ ..... ........ !
Протягом завітного періоду чистий рух грошових КОШТІВ від 
операційної діяльності становить 71 875; - від інвестиційної 
діяльності - 71 568тис.грн. (видаток); - від фінансової діяльності - 0 
тис. грн. Залишок грошових^пя^р'Язчууець року становить - 801

А /  тис. грн. ------ // / к /ПУ-БШЧНЄ/Ч / л .............................
Керівник

■» r, АКЦІОНЕРНЕ! і
Давидов Андрій ВололиммровідавАРиствр

Головний бухгалтер Терещенко Наталя А Н а їр /и ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^  аЛ] \
— .........— ...... - .... М С У Х А - Б А Я  КАЯШ^-̂ ér-------------------- ;

00191329 
N91

û e u 9 0 ^

/
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Дата
П ідприєм ство Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
О рган держ авного управління за СПОДУ

Вид економ ічної діяльності Добування залізних руд за КВЕД

О диниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Звіт про власний капітал
за 2010 рік
Ф орма N  4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка
Статутний

капітал
П айовий
капітал

Д одатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

Н ерозподіл
ений

прибуток

*

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залиш ок на початок року 010 41 869 0 0 859 977 10 467 589 070 0 0 1 501 383
К оригування:
Зм іна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -111 839 0 0 -111 839
Скоригований залиш ок на 
початок року

050 41 869 0 0 859 977 10 467 477 231 0 0 1 389 544

П ереоцінка активів:
Д ооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
У цінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Д ооцінка незаверш еного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

У цінка незаверш еного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних 
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

У цінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ч истий прибуток (збиток) за 
звітний період

130 0 0 0 0 0 197 816 0 0 197 816

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КОДИ

31.12.2010
00191329
121103660

13.10.0



Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погаш ення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулю вання викуплений акцій 
(часток) 230 0 0 0 0 0 0

Ф

0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменш ення ном інальної 
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інш і зміни в капіталі:
Списання невідш кодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 -3 931 0 4 098 0 0 167

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -3 931 0 201 914 0 0 197 983
Залиш ок на кінець року 300 41 869 0 0 856 046 10 467 679 145 0 0 1 587 527

Примітки:

Власний капітал Товариства містить статутний каиіїал, іншій дЬдатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток. У 2010 році Товариство не 
здійсню вало відрахувань до резервоного фондуЛ*езервний ф онд сформовано у повному обсязі.

Станом

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(jDOKy статунии капі; 
.ф онд сплаче*

[А«ЄВРАЗі
ПКА»І* І

Ідентифікаційний код / Ь  і 

00191329 
№ 1  . ‘

: 41 869-377,55 грн. і його розподілено на 837 387 551 штук простих іменних акцій номінальною вартістю

Давидов А ндрій Володимирович

Терещенко Наталя Анатоліївна

І



П ідприємство

Територія

Орган держ авного управління  

Г алузь

Вид економ ічної діяльності 
С ередньооблікова чисельність  
працю ю чих  

О диниця виміру

Публічне акціонерне товариство "Євраз Суха Балка"

Добування залізних руд

3 242

тис.грн.

ПРИМ ІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік 

І. Нематеріальні активи

Дата

за ЄДРПОУ  

за КОАТУУ  

за СПОДУ  

за КОПФГ  

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

31.12.2010

00191329

121103660

230

13.10.0

Ф орма N  5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)
Вибуло за рік

Н арахова 
но 

амортиза 
ції за рік

Втрати
від

зменш ен
ня

кориснос 
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна
(пероціне

на)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої
вартості)

накопи
ченої

аморти
зації

первісна
(пере

оцінена
вартість)

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої
вартості)

накопи
ченої

аморти
зації

первісна
(пере

оцінена
вартість)

накопи
чена

аморти
зація

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П рава користування природними 
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 о • 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та суміжні з ним 
права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 238 165 130 0 0 0 0 48 0 0 0 368 213
Разом 080 238 165 130 0 0 0 0 48 0 0 0 368 213
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)



II. Основні засоби

Групи основних засобів
Код

рядка

Залиш ок на 
початок року

Надійш 
ло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік Нарахо 

вано 
амортиз 
ації за 

рік

Втрати
від

зменш е
ння

корисн
ості

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна

(пероціне
на)

вартість

знос

первісної
(пере

оціненої)
вартості

зносу

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос
: .

первісної
(пере

оціненої)
вартості

зносу

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна
нерухомість

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на 
поліпш ення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки ,споруди  та 
передавальні пристрої

120 1 4103 1 2 606890 71 318 0 0 4 359 1 220 55 571 0 0 0 1477271 661241 0 0 42 361 30 551

М аш ини та обладнання 130 1369 807 1049142 39 537 0 0 18 874 16 607 64 584 0 0 0 1 390470 1097119 0 0 50 013 35 779
Транспортні засоби 140 22 464 5 408 2 4 1 0 0 0 807 474 3 267 0 0 0 24 067 8 201 0 0 5 251 1 448
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 5 707 1 749 359 0 0 381 166 1 153 0 0 0 5 685 2 736 0 0 472 240

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 69 69 1 0 0 6 6 1 0 0 0 64 64 0 0 0 0
М алоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 6 076 6 076 649 0 0 987 987 549 0 0 0 5 738 5 738 0 0 102 102

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 2 814 435 1 669 334 114 274 0 0 25 414 19 460 125 225 0 0 0 2903 295 1 775 099 0 0 98 199 68 120
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

404
35 050

0

272



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 93 026 115 911
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 27 411 6 478
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
засобів

300 555 0

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 130 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 152 3 655
Разом 340 121 274 126 044

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік
На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

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

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 2 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 500 0 500
Разом (розд. А + розд. Б) 420 500 2 500

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

о
о

500



V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 0 0

Операційна курсова різниця 450 3 221 2 111
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 5 828 2 125
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально- 
культурного призначення

480 0 3 443

Інші операційні доходи і витрати 490 527 952 566 140
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 677

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 103 26 844
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 36 980 42 457

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 178
Неопераційна курсова різниця 600 142 42
Безоплатно одержані активи 610 18 899 X
Списання необоротних активів 620 X 5 944
Інші доходи і витрати 630 1 586 168

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632)
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)
основної діяльності

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 799
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 801

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) | 0 |

І

0%



VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код
рядка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за 
звітний рік

Викорис
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використан 

у суму у 
звітному 

році

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн 
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нарахован

0
(створено)

додаткові
відраху

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710 9 329 23 646 0 21 704 0 0 11 271

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720 149 119 44 500 0 18 277 0 0 175 342

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 • 0 0 0 0 0
770 0 523 0 0 0 0 523

Резерв сумнівних боргів 775 1 611 677 0 0 47 0 2 241
Разом 780 160 059 69 346 0 39 981 47 0 189 377 1

VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка
Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 12 425 566 445
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810 0 0 0

Паливо 820 581 17 13
Тара і тарні матеріали 830 13 3 19
Будівельні матеріали 840 728 15 62
Запасні частини 850 2 819 196 3
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 528 125 35
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 131 910 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 150 004 922 577

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0 і

З 968
_0___

0
0



IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код
рядка

Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками не погашення
до 12 

місяців
від 12 до 18 

місяців
від 18 до 36 

місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 940 503 284 486 453 57 16 774

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 52 994 51 435 2 1 557

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 18
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 4
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року 
не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 197

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 125 615
Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року 1220 0

на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання: 

на початок звітного року
1230 206 774

на кінець звітного року 1235 156411
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 76 352

у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 125 615

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -49 263

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -1 100
у тому числі:

поточний податок на прибуток
1251 0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -1 100

о
549 467



XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 125 273
Використано за рік - усього 1310 121 274
в тому числі на:

будівництво об’єктів 1311 93 178

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 27 411
з них машини та обладнання 1313 21 032
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 130
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 555
1317 0

0



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код

рядка

Обліковую ться за первісною  вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залиш ок на 

початок року
надійшл 
о за рік

вибуло за рік нарахов 
ано 

амортиз 
ації за 

рік

втрати
від

зменш е
ння

корисно
сті

вигоди
від

відновл
ення

корисно
сті

залиш ок на 
кінець року залишок

на
початок

року

надійшл 
о за рік

зміни 
вартості 

за рік

вибуло 
за рік

залишок
на

кінець
року

первісна
вартість

накопич
єна

амортиз
ація

первісна
вартість

накопич
єна

амортиз
ація

первісна
вартість

накопич
єна

амортиз
ація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в том у числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*

0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні 

активи
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

тварини на вирощ уванні та 
відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощ уванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 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 (1432)
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені (1433)
законодавством обмеження права власності

0



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

Найменування показника
Код

рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати, 
пов'язані 3 

біологічними 
перетворення 

ми

Результат від первісного 
визнання

Уцінка
Виручка від 

реалізації
Собівартість

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації
первісного 
визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: 

пшениця
1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи 

рослинництва
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього:

великої рогатої худоби
1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи 
тваринництва

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція р и б н и ц т в р ^ т г ^ ; ^ 1538 0 ( 0 ) ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0--- 4------------- *-------- "**' ГГ ** ///ЧК --------------
/ / <  V -------хч 1539 / ^ 0  _ ( И 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогоспод^з 
додаткові біол<?/'$

1540,
0

у Л о ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Г о л о в н р
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