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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Мауро Лонгобардо

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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

за              рік2020

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

24432974

вулиця Орджонікідзе, 1, місто Кривий Ріг, 50095

+380564991623, +380564998550

amkr@arcelormittal.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30.04.2021

№ 01-р/2021

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 29.04.2021, 
01/2021

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM

© SMA 244329742020 р. 



Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. X

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 

та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента 

в разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

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

емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 

та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 

акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 

обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

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

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

статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі.

X

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

емітента, яка наявна в емітента.

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

здійснюють контроль над емітентом.

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

звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

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

активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 

активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

1). Відомості про участь товариства в інших юридичних особах відсутні, оскільки у звітному періоді товариство не 

приймало участі в інших юридичних особах. 2). Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство 

не отримувало рейтингової оцiнки та не здійснювало випуск боргових цінних паперів. 3). Інформація про наявність 

філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів відсутня, оскільки у товариства відсутні філіали або інші 

відокремлені структурні підрозділи. 4). Інформація про судові справи товариства відсутня, оскільки станом на 

початок звітного року товариство (дочірні підприємства, посадові особи) не є стороною судових справ, за якими 

розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів товариства або дочірнього 

підприємства, а також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше 

відсотків активів товариства або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає 

товариство (дочірні підприємства, посадові особи). 5). інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 

мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня, оскільки у звітному періоді не 

виплачувались; 6). Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки зазначених змін акціонерів 

протягом звітного періоду не відбувалось. 7). Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, 

сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, оскільки 

зазначених змін протягом звітного періоду не відбувалось. 8). Інформація про зміну осіб, які є власниками 

фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки зазначених змін 

протягом звітного періоду не відбувалось. 9). Інформація про облігації товариства відсутня, оскільки товариство не 

здійснювало випуск облігацій. 10). Інформація про інші цінні папери, випущені товариством відсутня, оскільки 

товариство не здійснювало випуск будь-яких цінних паперів. 11). Інформація про похідні цінні папери товариства 

відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. 12). Інформація про забезпечення 

випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. 13). 

Інформація про придбання власних акцій товариством протягом звітного періоду відсутня, оскільки товариство не 

здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду. 14). Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії 

цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

© SMA 244329742020 р.



об'єкта) житлового будівництва) відсутній, оскільки товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва. 15). Інформація про наявність у власності працівників товариства цінних паперів (крім акцій) 

товариства відсутня, оскільки товариством не здійснювався випуск цінних паперів (крім акцій). 16). Інформація про 

наявність у власності працівників товариства акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 

товариства відсутня, оскільки у власності працівників товариства не має акцій товариства. 17). Інформація про будь-

які обмеження щодо обігу цінних паперів товариства, в тому числі необхідність отримання від товариства або інших 

власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, оскільки жодних обмежень щодо обігу 

акцій товариства не має. 18). Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів відсутня, оскільки зазначені рішення у звітному періоді не приймалися. 19). Інформація про вчинення 

значних правочинів відсутня, оскільки товариством у звітному періоді значні правочини не вчинялися. 20). 

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки товариством такі 

правочини не вчинялися. 21). Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, оскільки правочини, щодо 

вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не вчинялися. 22). Річна фінансова звітність 

поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо) відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. 23). Інформація 

про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) товариства не надається, оскільки на 

товаристві відсутня зазначена інформація. 24). Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності 

яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством відсутня, оскільки зазначені договори та/або 

правочини у звітному періоді не укладалися. 25). Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, оскільки 

товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій. 26). Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного 

покриття відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій. 27). 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 відсутня, оскільки зазначені 

кредитні договори (договори позики) не укладалися. 28). Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, 

оскільки товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів. 29). Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів. 30). Основні відомості про ФОН, 

інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок 

вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - відсутні, оскільки товариство не здійснювало випуск сертифікатів 

ФОН.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ 

КРИВИЙ РІГ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

300584

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"

300584

3) IBAN

6) IBAN

UA283005840000026008200354222

UA093005840000026003200354249

24.10

19.10

07.10

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

Добування залізних руд

Виробництво коксу та коксопродуктів

4. Територія (область) Днiпропетровська

ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

08.04.2004

3859533000,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

195048. Середня кількість працівників (осіб)
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі

Орган державної влади, що 

видав ліцензію

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії

(за наявності)

1 2 3 4 5

Заготівля, переробка, 

металургійна переробка 

металобрухту чорних 

металів

АВ 580879 19.05.2011 Міністерство промислової 

політики України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.

Надання послуг з 

перевезення пасажирів і 

небезпечних вантажів 

автотранспортом 

внутрішнього 

перевезення

АГ 590141 03.06.2011 Міністерство транспорту та 

зв'язку України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.

Медична практика АГ 601412 10.06.2011 Міністерство охорони 

здоров'я України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.

© SMA 244329742020 р. 



1 2 3 4 5

На право провадження 

діяльності з 

використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання

ОВ 060338 04.09.2013 Центр. держ. інспекція з 

ядерної та радіаційної 

безпеки держ. комітету 

ядерного регулювання 

України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

04.09.2023

Надання освітніх послуг 

навчал.закладами, 

пов'язаних з одержанням 

проф. освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог

АЕ 527051 01.09.2014 Міністерство освіти і науки 

України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.

Надання послуг і 

виконання робіт 

протипожежного 

призначення

АЕ 522987 08.04.2015 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.
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1 2 3 4 5

Виробництво особливо 

небезпечних 

хім.речовин, перелік 

яких визначається КМУ

47 08.02.2016 Міністерство екології та 

природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: дата закінчення дії ліцензії не 

визначена.

Виробництво, 

виготовлення, 

придбання, зберігання, 

перевезення на території 

України прекурсорів

д/н 17.08.2017 Державна служба України з 

контролю за наркотиками

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

17.08.2022

Господарська діяльність 

з постачання природного 

газу

д/н 27.10.2017 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики (НКРЕ)

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

27.10.2022
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1 2 3 4 5

Ліцензія на право оптової 

торгівлі пальним

АЖ 078302 01.07.2019 Державна фіскальна служба 

України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

01.07.2024

Ліцензія на виробництво 

пального

АЖ 078319 01.07.2019 Державна фіскальна служба 

України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

01.07.2024

На право зберігання 

пального

4360414201900

070

24.10.2019 Головне управління 

Державної податкової 

служби України у 

Дніпропетровській області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну 

дії виданої ліцензії.

24.10.2024
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13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата 

призначення 

особи на 

посаду 

корпоративног

о секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані (телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря)

1 2 3

25.09.2018 Філіп’єв Артем Олександрович

Опис:  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 

обіймала особа протягом своєї діяльності: директор з правових питань, ПрАТ "Консюмерс-Скло-

Зоря". Звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря відбулось 

за власним бажанням. Відповідно до статуту товариства, корпоративний секретар виконує 

функції секретаря загальних зборів акціонерів, фіксує хід засідань Наглядової ради та складає 

протоколи засідань Наглядової ради, веде діловодство, інші документи Наглядової ради 

товариства.

+380564991643, 

amkr@arcelormittal.com
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17. Штрафні санкції емітента

№

з/п

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію

Орган, який наклав 

штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 0000175730, 

08.01.2020

ГУ ДПС Дніпроп.обл. штраф сплачено

Опис: д/н

2 0061365104, 

20.02.2020

ГУ ДПС Херс.обл. штраф сплачено

Опис: д/н

3 212/10231/19, 

24.02.2020

Жовтневий районний 

суд м. Кривого Рогу, 

Дніпропетровське 

управління Офісу 

великих платників 

податків ДПС

притягнення до 

адміністративної 

відповідальності

сплачено

Опис: д/н
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1 2 3 4 5

4 0003534615, 

03.09.2020

ОВП ДПС  Київ штраф сплачено

Опис: д/н

5 60-11/20, 17.11.2020 Державана екологічна 

інспекція

штраф сплачено

Опис: д/н

6 683/11/1, 21.12.2020 Управління виконавчої 

дирекції ФСС в 

Дніпропетровській 

області

фінасова санкція сплачено

Опис: д/н
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1 2 3 4 5

7 0003984615, 

22.12.2020

ОВП ДПС Київ штраф сплачено

Опис: д/н
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18. Опис бізнесу

1. У зв’язку з перерозподілом функцій і завдань між керівниками та підрозділами підприємства та з 

урахуванням пріоритетних напрямків розвитку поетапно внесені зміни до організаційної структури 

управління технічної адміністрації: в її склад підпорядкований департамент з якості, створене управління 

з технічної підтримки продажів та впровадження нових видів продукції. 2. З метою удосконалення та для 

підвищення ефективності організації процесів функціонування транспорту на підприємстві на базі та за 

рахунок чисельності цеху експлуатації залізничного транспорту, цеху ремонту рухомого складу, цеху 

ремонту колії створені залізничні цехи №1,2,3, також транспортний департамент підпорядкований  в 

адміністрацію з постачання. 3. З метою підвищення ефективності процесів планування і контролю 

бюджету витрат на персонал та соціальні об’єкти до департаменту з персоналу підпорядковані окремі 

відділи адміністрації з фінансів, також  поетапно реалізовані зміни в організаційній структурі управління 

департаменту з персоналу. 4. Для забезпечення оптимального завантаження персоналу та раціонального 

використання трудових ресурсів окремих цехів сталеплавильного департаменту, а також в зв'язку з 

перерозподілом функцій і завдань між працівниками були внесені відповідні зміни до організаційних 

структур управління: копрового цеху, конвертерного цеху. Також у зв’язку з виведенням з експлуатації 

двохванного сталеплавильного агрегату мартенівського цеху внесені наступні організаційні зміни: 

виключено з організаційної структури управління мартенівський цех, внесені зміни до структури цеху 

підготовки составів. 5. З метою вдосконалення процесів охорони праці та екології а також для 

забезпечення оптимального завантаження персоналу поетапно внесені зміни в організаційну структуру 

управління департаменту з охорони праці та промислової безпеки. Також в його склад підпорядковані 

служба з впровадження міжнародних і корпоративних проектів та департамент з охорони навколишнього 

середовища. 6. У зв’язку з перерозподілом функцій та задач між керівниками - на базі та за рахунок 

чисельності окремих підрозділів створена адміністрація з правових питань, питань взаємодії з 

державними органами та комунікацій. 7. У зв’язку з перерозподілом функцій та задач між керівниками - 

на базі та за рахунок чисельності адміністрації з маркетингу та збуту створений департамент з продажу, 

та окремі підрозділи в адміністрації з виробництва, адміністрації з постачання, департаменті з якості, та 

департаменті з стратегії, планування та трансформації. 8. У зв’язку з перерозподілом функцій та задач 

між керівниками та фахівцями, а також для забезпечення оптимального завантаження персоналу внесені 

зміни до організаційної структури управління департаменту з інвестицій та інжинірингу з подальшим 

його підпорядкуванням директору департаменту із стратегічних проектів. 9. На базі та за рахунок 

чисельності прокатного департаменту створений департамент з виробництва та відвантаження готової 

продукції. Також внесені зміни до організаційних структур управління  окремих цехів вказаного 

департаменту: блумінг, сортопрокатний цех №1. 10. В зв’язку з перерозподілом функцій і завдань між 

керівниками та підрозділами підприємства та з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку 

підприємства – центральний департамент з утримання і ремонтів та служба вдосконалення процесів ТО, 

звітності  і аналізу KPI підпорядковані головному інженеру адміністрації з виробництва. 11. З метою 

впровадження в гірничому департаменті цільової системи ремонтів та обслуговування обладнання цехів 

підприємства, виконання корпоративних стандартів (Asset Reliability Management Program), для 

забезпечення ефективного планування і контролю ефективності проведення ТОіР устаткування і 

поліпшення виробничих показників (зниження кількості позапланових простоїв обладнання, 

вдосконалення структури управління ремонтних служб підприємства), внесені зміни до організаційної 

структури управління рудоуправління.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб) - 19469. Середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 35. Чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня, (осіб) - відсутні. Фонд оплати праці штатних 

працівників 4453459,7 тис.грн. У 2020 році фонд оплати праці штатних працівників збільшився у 

порівнянні з 2019 роком. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 

працівників операційним потребам емітента: товариством у 2020 році організовано різні види навчання, в 

яких працівники прийняли 16 340 разів: 5 977 навчених працівників належать до категорії керівники, 

фахівці і службовці і 10 363 – до категорії робочі. Серед них: закінчили навчання з професійної 

перепідготовки – 818 чол., для розширення професійної діяльності придбали другу професію – 1 337 чол., 

на виробничо-технічних курсах і курсах цільового призначення підвищили кваліфікацію – 14 185 чол. 

План навчання персоналу підприємства виконується відповідно до заявок структурних підрозділів. В 

Університеті АрселорМіттал в Україні пройшли навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки 6 

903 працівників підприємства, у тому числі 3 909 навчених працівників належать до категорії керівники, 

Інформація про чисельність працівників
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Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність – є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка 

підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо підготовки та подання 

окремої фінансової звітності підприємств як того вимагає законодавство. Як наслідок, ця окрема 

фінансова звітність відрізняється від консолідованої фінансової звітності, яку також готує Компанія, та в 

якій фінансова звітність Компанії та її дочірніх підприємств подається як фінансова звітність єдиного 

суб’єкта господарювання шляхом об’єднання подібних статей активів, зобов’язань, доходів та витрат та 

грошових потоків Компанії з аналогічними статтями її дочірніх підприємств. У цій окремій фінансовій 

звітності інвестиції у дочірні підприємства обліковуються за методом участі у капіталі. Відповідно до 

законодавства України, Компанія має представляти фінансову звітність у формі, яка встановлена 

Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є незастосовними до Компанії. Додатково, звіт 

про фінансові результати (інший сукупний дохід) включає звіт про елементи операційних витрат, 

представлення якого в фінансовій звітності не є вимогою МСФЗ. Керівництво Компанії вважає, що 

включення інформації, яка не є вимогою МСФЗ, не заважає представленню інформації, що є суттєвою для 

користувачів фінансової звітності.

Основа підготовки фінансової звітності. Ця фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі 

принципу історичної вартості. Історична вартість переважно визначається на основі справедливої вартості 

компенсації, сплаченої в обмін на товари і послуги. Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б 

отримана у результаті продажу активу або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній 

операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому 

спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої вартості 

активу або зобов’язання Компанія бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання 

так, ніби учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

фахівці і службовці, та 2 994 чол. – до категорії робочі.  Протягом 2020 року по темам: «Керівництво 

роботами підвищеної небезпеки», «Виконання робіт в умовах підвищеної пожежної небезпеки» та 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» пройшли навчання 1 517 працівників 

підприємства.

Найменування та місцезнаходження об'єднання: Європейська бізнес асоціація; м. Київ, Андріївський узвіз 

1-А, 04070; Опис діяльності: захист інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів на найвищому 

державному рівні; сприяння співпраці компаній-членів і налагодження тісних контактів між ними; 

допомога підприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливості PR; забезпечення 

компаній-членів комплексною інформацією про те, що відбувається в країні та її регуляторному полі. 

Термін участі: з 2007 року. Позиції в структурі об'єднання: член. Найменування та місцезнаходження 

об'єднання: Конфедерація будівельників України; м. Київ, провулок Бехтеревський, будинок 4, 01001. 

Опис діяльності: найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси 

будівельної галузі та гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності й стандарти та створює 

привабливе бізнес-середовище. Термін участі: з 2016 року. Позиції в структурі об'єднання: член. 

Найменування та місцезнаходження об'єднання: Об’єднання підприємств «Укрметалургпром»; 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 11; Опис діяльності: 

координація по забезпеченню виробничої діяльності учасників, представлення і захист виробничих, 

науково-технічних, професійних, соціальних та інших спільних інтересів учасників в органах державної 

влади і управління, громадських, зовнішньоекономічних, міжнародних та інших організаціях. Термін 

участі: з 1994 року. Позиції в структурі об’єднання: член. Найменування та місцезнаходження об'єднання: 

Дніпропетровська обласна організація роботодавців; м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 2, 49004; 

Опис діяльності: представництво і захист економічних, соціальних, інших інтересів та прав організацій 

роботодавців на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівні. Термін участі: з 2006 року. Позиції в 

структурі об'єднання: член.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, 

підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності 

визначається на такій основі, за виключенням операцій виплат на основі акцій, які входять у сферу 

застосування МСФЗ 2, операцій оренди, які входять у сферу застосування МСФЗ 16, та інших вартостей, 

які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, такі як чиста 

вартість реалізації згідно з МСБО 2 або вартість при використанні згідно з МСБО 36. Окрім того, для 

цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 

у залежності від того, наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються 

спостереженню, і важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому: вхідні дані 

Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 

 зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ на дату оцінки; вхідні дані Рівня 2 являють собою 

вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які можна спостерігати для активу чи 

зобов’язання прямо або опосередковано; та вхідні дані Рівня 3 – це вхідні дані для активу чи 

зобов’язання, яких немає у відкритому доступі.

Функціональна валюта. Функціональною валютою Компанії є українська гривня («гривня» або «грн»), 

валюта основного економічного середовища, у якому підприємство здійснює свою діяльність.

Операції в іноземних валютах. Операції, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної 

валюти, визнаються за курсами обміну, які діяли на дати відповідних операцій. На кінець кожного 

звітного періоду монетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну 

валюту за курсами обміну, які діяли на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 

вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням курсів обміну валют, які діяли на дату 

первісного визнання. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються із використанням курсів обміну валют, які діяли на дату визначення справедливої 

вартості. Курсові різниці за монетарними статтями визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, 

в якому вони виникають. Курсові різниці, що виникають в результаті операційної діяльності, 

відображаються у складі інших операційних витрат або доходів, інші курсові різниці відображаються у 

складі фінансових витрат або доходів.

Валюта подання. Валютою подання цієї фінансової звітності Компанії є українська гривня.

Визнання доходів. Компанія визнає дохід від договорів з клієнтами згідно з МСФЗ 15, за яким доходи від 

реалізації визнаються для відображення передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, яка 

відображає суму компенсації, на яку Компанія, як передбачається, матиме право в обмін за ці товари та 

послуги. Компанія використовує п’яти етапну модель для визнання доходів: виявлення договору з 

клієнтом; виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі; визначення ціни операції; розподіл ціни 

операції на зобов’язання щодо виконання у договорах; визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як 

тільки) Компанія задовольняє зобов’язання щодо виконання. Для договорів Компанії з клієнтами 

зобов’язання щодо виконання виконується на певний момент часу, а не протягом певного часу – зокрема, 

на момент коли товари постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до його клієнтів. 

Контроль переходить на момент, коли товари стають доступними для перевізника або коли покупець 

отримує у володіння товари (коли покупець отримує ризики та винагороди/вигоди від володіння 

товарами). Цей момент часу залежить великою мірою від умов постачання, як визначено у відповідному 

договорі. Момент визнання доходів збігається з моментом передачі права власності на товари згідно з 

умовами постачання за договором (зазвичай на основі міжнародних умов торгівлі – Incoterms), коли 

клієнт отримує істотні ризики та винагороди від володіння товарами, а Компанія отримує право на 

платежі за доставлені товари. Компанія не має практики надавати гарантії за продані товари своїм 

клієнтам. Договори Компанії з клієнтами не містять будь-яких істотних фінансових компонентів. Ціна 

операції визначається як ціна договору, за вирахуванням змінної величини компенсації у вигляді торгових 

скидок (якщо такі є). Торгові скидки надаються клієнтам Компанії на основі обсягів продажів. На кінець 

кожного звітного періоду керівництво оцінює найвірогіднішу суму цієї змінної величини компенсації і 

вносить відповідні коригування у суму доходів. З практичних причин Компанія розробила свою облікову 

політику щодо визнання доходів згідно з міжнародними умовами торгівлі DAF (доставки до кордону) і 

DAP (доставки у пункт призначення), які історично становили від 5% до 7% продажів. Моментом часу 

для визнання доходів є доставка товарів до кордону. Зокрема, згідно з оцінками керівництва, доходи 

визнаються протягом двох календарних днів від дати, коли товари були відправлені із заводу. Згідно з 

історичними даними, керівництво вважає, що два дні є достатнім часом для доставки продукції від заводу 

до кордону.

Визнання витрат. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони були понесені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені. Операційні 

витрати в розділі 3 звіту про фінансові результати (інший сукупний дохід) відображаються за 

вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість 
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продукції (робіт, послуг), що вироблені та спожиті самою Компанією.

Витрати за позиками. Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються операцій придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до очікуваного 

використання або продажу потрібен значний період часу, додаються до первісної вартості цих активів до 

того моменту, поки такі активи не будуть, в основному, готові до їх очікуваного використання або 

продажу. Курсові різниці, що виникають на основній сумі довгострокових кредитів банків, не 

включаються до суми витрат на позики. Усі інші витрати за позиками визнаються у звіті про фінансові 

результати (інший сукупний дохід) того періоду, в якому вони понесені.

Податок на додану вартість. Дохід від реалізації, витрати та немонетарні активи визнаються за 

вирахуванням суми податку на додану вартість («ПДВ»), крім випадків коли: ПДВ, сплачений під час 

придбання активів або послуг, не підлягає відшкодуванню податковим органом; у такому випадку ПДВ 

визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, в залежності від 

обставин; та дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми податку на 

додану вартість.

Оренда. Датою першого застосування Компанією МСФЗ 16 «Оренда» є 1 січня 2019 року – початок 

річного звітного періоду, у якому Компанія вперше застосовує цей стандарт. МСФЗ 16 встановлює 

принципи визнання, оцінки, подання оренди та розкриття інформації про неї. Мета полягає у тому, щоб 

забезпечити надання орендарями та орендодавцями доречної інформації у такий спосіб, щоб ці операції 

були подані достовірно. У якості застосування практичного прийому Компанія не здійснювала повторну 

оцінку того, чи є договір орендою або чи містить він оренду на дату першого застосування МСФЗ 16 

«Оренда». Натомість, Компанія застосовувала цей стандарт до договорів, які раніше були ідентифіковані 

як оренда із застосуванням МСБО 17 «Оренда» та КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», та не 

застосовувала цей стандарт до договорів, які не були раніше ідентифіковані як такі, що містять оренду із 

застосуванням МСБО 17 та КТМФЗ 4. Також, як дозволено МСФЗ 16, Компанія обрала щодо оренди, для 

якої строк оренди закінчується протягом 12 місяців від дати першого застосування: (i) обліковувати цю 

оренду у такий самий спосіб, що і короткострокову оренду, та включати витрати, пов’язані з такою 

орендою, до складу розкритих витрат на короткострокову оренду у тому річному звітному періоді, який 

містить дату першого застосування. Компанія як Орендар. Визначення того, чи є договір орендою, або чи 

містить договір оренду, ґрунтується на оцінці та аналізі змісту угоди на початку дії договору: договір є, 

чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим активом 

протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію. На дату початку оренди Компанія визнає актив з 

права користування та орендне зобов’язання по відношенню до всіх договорів оренди, за виключенням 

короткострокової оренди (зі строком оренди 12 місяців чи менше) та оренди, за якою базовий актив є 

малоцінним. Компанія визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній 

основі протягом строку оренди. На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за 

собівартістю, що складається з: а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, як описано в параграфі 

26 МСФЗ 16; б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за 

вирахуванням отриманих стимулів до оренди; в) будь-яких первісних прямих витрат, понесених 

Компанією; та г) оцінки витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення 

базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до 

стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою 

виробництва запасів. На дату початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання за теперішньою 

вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. На дату початку оренди орендні платежі, 

включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з вказаних далі платежів за право використання 

базового активу протягом строку оренди, які не були сплачені на дату початку оренди: а) фіксовані 

платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню; б) змінні орендні 

платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на 

дату початку оренди; в) суми, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної 

вартості; г) ціна виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він 

скористається такою можливістю; та ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк 

оренди відображає реалізацію орендарем можливості припинення оренди. Після дати початку оренди 

Компанія оцінює актив з права користування, застосовуючи модель

собівартості. Після дати початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання: а) збільшуючи 

балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням; б) зменшуючи балансову 

вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та в) переоцінюючи балансову вартість з метою 

відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, згідно вимог МСФЗ 16. Компанія як 

Орендодавець. Компанія класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову 

оренду. Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та 

вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, 
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якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив. Компанія 

визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі.

Пенсійний план із визначеними виплатами. Компанія зобов’язана компенсувати Державному пенсійному 

фонду України кошти за пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Компанії, які 

працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці (перелік професій «Список І» та «Список ІІ») і, 

відповідно, отримали право виходу на пенсію та одержання пенсії раніше визначеного пенсійним 

законодавством віку, а також здійснює одноразові виплати при виході працівників на пенсію. Цей 

пенсійний план з визначеними виплатами («План») не має фінансового фонду, і, відповідно, активів на 

його здійснення. Витрати, пов’язані з даним Планом, нараховуються у цій фінансовій звітності з 

використанням методу прогнозованої облікової одиниці стосовно працівників, які мають право на такі 

виплати, причому актуарні оцінки проводяться на кінець кожного звітного періоду. Чисте зобов’язання 

Компанії відносно даного Плану розраховується шляхом оцінки суми майбутніх виплат, які належать 

працівникам за надані ними послуги у поточному та попередньому періодах. Сума виплати потім 

дисконтується для визначення поточної вартості зобов’язання, яке відображається у звіті про фінансовий 

стан. Ставка дисконтування оцінюється з використанням фактичної дохідності корпоративних цінних 

паперів, які мають високий рейтинг, або державних цінних паперів, які мають такий же термін 

погашення, як і відповідне пенсійне зобов’язання, та які торгуються на фондових ринках, та коригується з 

урахуванням середнього очікуваного рівня інфляції. Категорії витрат по пенсійному плану з визначеними 

виплатами представлені таким чином: вартість поточних послуг (включаючи вартість послуг поточного та 

минулих періодів, а також прибутки або збитки від скорочень і погашень по пенсійному плану); чисті 

процентні витрати; та переоцінка. Компанія відображає вартість поточних послуг у складі прибутків та 

збитків, а саме, в складі собівартості реалізованої продукції, того періоду, в якому вони виникають. Чисті 

процентні витрати відображаються у складі фінансових витрат того періоду, в якому вони виникають. 

Переоцінка, яка включає актуарні прибутки та збитки, відображається негайно у звіті про фінансовий 

стан із визнанням відповідних доходів або витрат у складі іншого сукупного доходу того періоду, в якому 

вони виникають. Переоцінка, визнана у складі іншого сукупного доходу, відображається негайно у складі 

власного капіталу і не буде змінювати свою класифікацію на прибуток або збиток в наступних звітних 

періодах.

Пенсійний план з визначеними внесками. Компанія здійснює внески до Державного пенсійного фонду 

України виходячи із заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за цими внесками 

відображаються у статті «Заробітна плата та відповідні нарахування» в складі собівартості реалізованої 

продукції. Ці суми включаються до складу витрат у тому періоді, в якому вони були понесені.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток за рік включають в себе суму поточного податку і 

відстроченого податку.

Поточний податок. Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи з суми 

оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку або збитку, 

відображеного у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід), тому що в нього не включені 

статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або які відносяться на витрати в цілях 

оподаткування в інші роки, а також тому, що в нього не включаються статті, які ніколи не підлягатимуть 

оподатковуванню або які ніколи не відносяться на витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання Компанії 

з поточного податку на прибуток розраховується із використанням чинних податкових ставок станом на 

кінець звітного періоду.

Відстрочений податок. Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які 

використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку шляхом використання методу балансового 

зобов’язання. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються щодо всіх оподатковуваних 

тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи зазвичай визнаються щодо всіх тимчасових різниць, 

які відносяться на витрати, що враховуються для визначення об’єкту оподаткування, у тому обсязі, щодо 

якого існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати 

ці тимчасові різниці. Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, 

які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде 

погашене зобов’язання, на основі діючого податкового законодавства на кінець звітного періоду. Оцінка 

відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у 

результаті використання Компанією на кінець звітного періоду того або іншого методу для 

відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та зобов’язань. Поточний податок на 

прибуток підприємств і відстрочений податок на прибуток визнаються витратами або доходом у складі 

прибутку або збитку, крім податку на прибуток, який визнається в іншому сукупному доході чи в складі 

власного капіталу за операціями, які відображаються безпосередньо в іншому сукупному доході чи у 

складі власного капіталу.
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Основні засоби. Основні засоби відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого 

зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість об’єкта основних засобів 

включає: ціну придбання, включаючи імпортні мита і пов’язані з таким придбанням податки, які не 

відшкодовуються; витрати на встановлення та налагодження основних засобів, а також інші витрати, 

безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання 

за призначенням. Первісна вартість об’єктів основних засобів також одночасно збільшується зі 

створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язань, яке відповідно до 

законодавства виникає у Компанії щодо приведення земельних ділянок, на яких проводяться видобувні 

роботи, у стан, придатний для подальшого використання («рекультивація земель»). Таке збільшення 

відображається у вартості активів, до яких відноситься таке забезпечення. Основними засобами 

вважаються матеріальні активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або 

поставок товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. 

Строк корисного використання об’єктів основних засобів визначається експертним шляхом при передачі 

об’єктів основних засобів в експлуатацію. Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів 

основних засобів переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання, а 

також на кінець кожного звітного періоду. Знос основних засобів нараховується з метою списання 

первісної (умовної) вартості об’єктів основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості протягом 

корисного строку використання активу із використанням прямолінійного методу. Строки корисного 

використання груп основних засобів представлені таким чином: Групи основних засобів, Роки: Будівлі та 

споруди 10-50 років, Машини та обладнання 3-30 років, Транспортні засоби 5-15 років, Інші активи 2-20 

років. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних 

засобів. Незавершене будівництво не амортизується. Незавершене будівництво визнається у складі 

основних засобів якщо активи готові до використання, тобто коли вони будуть перебувати у місці та 

стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Об’єкт основних засобів 

припиняють визнавати після вибуття або коли більше не очікується отримання майбутніх економічних 

вигід від продовження використання цього активу. Будь-який прибуток або збиток, який виникає у 

результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів (розраховані як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), визнається у складі прибутку або 

збитку. Зменшення корисності основних засобів та незавершених капітальних інвестицій. На кінець 

кожного звітного періоду Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та 

незавершених капітальних інвестицій з метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи 

зазнали збитку від зменшення корисності. У разі наявності таких ознак Компанія здійснює оцінку суми 

відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке 

зменшення корисності мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого 

активу, Компанія здійснює оцінку суми відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої 

належить даний актив. Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої 

вартості за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання активу. При проведенні оцінки 

вартості використання активу сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої 

теперішньої вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні 

ринкові оцінки вартості грошей у часі та характерні для активу ризики, по відношенню до яких не були 

скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування 

активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова 

вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. 

Збитки від зменшення корисності одразу визнаються у складі прибутку або збитку. У випадках коли 

збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка 

генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, 

щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена за умови 

відсутності збитків від зменшення корисності активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних 

у попередні роки.

Запаси. Запаси Компанії складаються із виробничих запасів (сировини і матеріалів), незавершеного 

виробництва, готової продукції та інших запасів. Собівартість придбаних запасів включає витрати на 

придбання, які сплачуються відповідно до угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих податків), 

суми непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і які не відшкодовуються Компанії, 

транспортних витрат та інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх 

до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Первісною вартістю готової 

продукції і незавершеного виробництва є фактична виробнича собівартість, включаючи прямі витрати на 

сировину, заробітну плату, знос та загальні виробничі накладні витрати. Первісна вартість іншої 

продукції, яка є здебільшого побічним продуктом при виробництві основної продукції, визначається 
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виходячи з її очікуваної чистої вартості реалізації. Під час списання запасів у виробництво, продажу й 

іншому вибутті, оцінка запасів проводиться за середньозваженою собівартістю. Запаси відображаються за 

меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації 

визначається як ціна продажу, за вирахуванням витрат на завершення виробництва продукції та витрат на 

продаж.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Суми до відшкодування за розрахунками з 

бюджетом (податки до відшкодування та передоплати за податками) обліковуються за фактичною 

вартістю сплачених коштів. Доцільність створення резервів під знецінення таких сум до відшкодування 

аналізується на кінець кожного звітного періоду.

Аванси, видані постачальникам. Аванси видані постачальникам відображаються за фактичною вартістю 

сплачених коштів, за вирахуванням резервів під знецінення.

Аванси, одержані від покупців. Аванси, одержані від покупців відображаються за фактичною вартістю 

отриманих коштів.

Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або 

конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому вірогідним є те, що Компанія буде змушена погасити 

це зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.

Сума, визнана як забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для погашення поточного 

зобов’язання на кінець звітного періоду, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, характерних для 

цього зобов’язання. У випадках коли сума забезпечення оцінюється з використанням потоків грошових 

коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань у майбутньому, його 

балансова вартість відображає теперішню вартість цих потоків грошових коштів. У випадках коли 

очікується, що виплати, необхідні для погашення суми забезпечення, частково або повністю будуть 

відшкодовані третьою стороною, відповідна дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує 

достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і суму дебіторської заборгованості 

можна визначити достовірно. Довгострокові забезпечення Компанії включають забезпечення майбутніх 

витрат з виведення активів. Резерв майбутніх витрат з виведення активів (резерв на рекультивацію 

земель). Відповідно до вимог чинного законодавства, Компанія повинна зробити рекультивацію земель, 

які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному 

режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. 

Резерв під витрати на рекультивацію земель визнається в момент порушення земель. Сума резерву 

визначається виходячи з вартості очікуваного переліку робіт необхідних для демонтажу встановленого 

обладнання та приведення земельних ділянок, на яких розташовані активи, у стан, придатний для 

подальшого використання згідно з законодавством. Розрахована сума резерву дисконтується з 

використанням ставки дисконтування, що є ставкою до оподаткування, яка відображає поточні ринкові 

оцінки вартості грошей у часі. Сума резерву переглядається на кожну звітну дату та у разі потреби 

коригується. Зміна балансової вартості резерву коригується за рахунок статті первісної вартості основних 

засобів, окрім збільшень балансової вартості резерву, які відображають плин часу. Зміна балансової 

вартості резерву за рахунок плину часу визнається як фінансові витрати.

Умовні зобов’язання та активи. Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони 

розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім тих випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, 

які втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але 

розкриваються у примітках, якщо існує достовірна ймовірність надходження економічних вигід.

Фінансові інструменти. Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму звіті про 

фінансовий стан, коли вона стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. 

Фінансові активи та зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю (окрім торгівельної 

дебіторської заборгованості, яка оцінюється за ціною операції). Витрати на здійснення операції, які 

безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім 

фінансових активів та фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку) додаються до або вираховуються зі 

справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань, відповідно, під час первісного 

визнання. Облікова політика щодо подальшої оцінки цих статей розкривається у відповідних розділах 

облікової політики, викладеної нижче.

Метод ефективної відсоткової ставки. Метод ефективної ставки відсотка є методом розрахунку 

амортизованої вартості фінансового активу (зобов’язання) і розподілу відсоткових доходів (витрат) 

протягом відповідного періоду. Ефективна ставка відсотка є ставкою, яка забезпечує точне дисконтування 

оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу до 

амортизованої собівартості фінансового активу. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка Компанія 

оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим активом і 

очікуваних кредитних збитків. 
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Фінансові активи. Фінансові активи Компанії класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються за 

амортизованою собівартістю. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі 

та грошові кошти на рахунках у банках, які швидко конвертуються у готівку, та депозити з первісним 

терміном погашення менше трьох місяців.

Кредитне знецінення фінансових активів. Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює резерв під 

збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк 

дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із 

моменту первісного визнання. По відношенню до торговельної дебіторської заборгованості, що є 

наслідком операцій у межах сфери застосування МСФЗ 15, станом на звітну дату Компанія завжди 

оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії 

інструменту. Стосовно торговельної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, простроченої 

понад 180 днів, резерв створюється в розмірі 100% від суми такої заборгованості. Щодо всіх інших 

фінансових активів, Компанія визнає кредитні збитки за весь строк дії інструменту, коли спостерігалося 

значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. Якщо станом на звітну дату 

кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного 

визнання, Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 

12-місячним очікуваним кредитним збиткам. Компанія оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим 

активом у спосіб, що відображає: об’єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки 

певного діапазону можливих результатів; часову вартість грошей; обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, 

що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату. 

Фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, за 

вирахуванням витрат на здійснення операції. Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Припинення визнання фінансових зобов’язань. Компанія виключає фінансове зобов’язання (або частину 

фінансового зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: 

тобто тоді, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін 

його виконання. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання (або частини фінансового 

зобов’язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, включаючи 

будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов’язання, визнається в прибутку або збитку.

Резервний капітал. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов’язаних з 

відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний капітал у розмірі 15.0% від зареєстрованого 

капіталу створюється шляхом щорічних відрахувань 5.0% чистого прибутку Компанії. При повному чи 

частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен бути сформований знову або 

поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань з прибутку Компанії до досягнення ним 15.0% від 

зареєстрованого капіталу. Рішення щодо щорічних відрахувань до резервного капіталу приймається 

Загальними зборами акціонерів. Резервний капітал не підлягає подальшому розподілу у вигляді 

дивідендів.

Додатковий капітал. Станом на 31 грудня 2020 додатковий капітал складається з накопичених курсових 

різниць в сумі 28,098,721 тисяча гривень (31 грудня 2019: 28,098,721 тисяча гривень), що виникли при 

перерахунку статей активів, зобов’язань та власного капіталу з функціональної валюти, якою був долар 

США до 31 грудня 2014 року включно, у валюту подання фінансової звітності, а також накопиченого 

іншого сукупного збитку в сумі 1,777,618 тисяч гривень (31 грудня: 1,284,862 тисячі гривень), що виникає 

при визнанні змін в актуарних оцінках.

Інформація за сегментами. Звітність за сегментами подається з урахуванням точки зору керівництва і 

стосується тих підрозділів Компанії, які визначені як операційні бізнес-сегменти. Операційні бізнес-

сегменти визначаються на основі внутрішніх звітів, які готуються для осіб, які ухвалюють основні 

операційні рішення Компанії. Компанія визначила представників свого керівництва як осіб, які 

ухвалюють основні операційні рішення, відповідно, внутрішні звіти, які використовує керівництво у 

процесі контролю за операційною діяльністю і прийняттям рішень щодо розподілу ресурсів, є основою 

для подання інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів відбувається на тій самій основі, що й цієї 

фінансової звітності.

Основна продукція, що випускає товариство: 1). прокат арматурний гладкого профілю згiдно ДСТУ 

3760:2019 класу А240С, STAS 438/1-89 класу ОВ37 та ін.; 2) прокат арматурний періодичного профілю: 

за національним стандартом ДСТУ 3760:2006 класів А400С – А1000; за стандартами Росії СТО АСЧМ 7-

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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93, ГОСТ Р 52544-2006 та ГОСТ 34028 класів А400С, А500С; за стандартами Білорусії СТБ 1704 та СТБ 

1706 класів S500 та S800; за стандартами Америки АSТМ А615 та АSТМ А706 класів Gr40, Gr60, Gr75; за 

стандартом Великобританії ВS 4449:2005 класу В500В та В500С; за стандартами Німеччини DIN 488-

1:1984 класів BSt420S та BSt500S; DIN 488-1:2009 класу B500В; за стандартом Румунії STAS 438/1-89 

класу РС52; за стандартом Італії D.M.14-9-2005 класу В450С; за стандартом Індії ІS 1786:2008 класів 

Fe415, Fe415D, Fe500, Fe500D, Fe550, Fe550D та Fe600; за міжнародним стандартом ISO 6935-2:2007 

класу B500BWR; за стандартом Ефіопії ES ISO 6935-2:2011 класу B500BWR; за європейськими 

стандартами NEN 6008:2008 (Нідерланди) NF A 35-080-1:2013 (Франція) LST - EN 10080 (Литва) SFS 

1300:2017 (Фінляндія) NBN А24-302 (Бельгія), класу В500В(ВE500S); за стандартом Ізраїлю SI 4466 класу 

S400 та ін.; 3) катанка 5,5-14,0 мм з вуглецевої сталi звичайної якостi згідно вимог ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 

30136-95) (ISO 8457/1-89) зі сталi марок Ст1 - Ст3 кп/пс, АSТМ А510М зі сталi марок SАЕ1006 - SАЕ1022 

та ін., СОУ МПП 77.140-236:2008 зі сталі марок 1006-1022 та ін.; 4) катанка з низьковуглецевої i легованої 

сталi по ТУ 14-15-345-94, ТУ 14-15-346-94 для виготовлення зварювального дроту зі сталi марок Св08, 

Св08А, Св08Г2С та ін., по ДСТУ EN ISO 14341:2014 зі сталі марок 3Si1, 4Si1; 5) катанка сталева канатна 

по ДСТУ 3683-98 зі сталi марок 50-70, АSТМ А510М зі сталi марок SАЕ 1055-1085, ДСТУ EN ISO 16120-

4:2017 зі сталі марок C72D2-C82D2 та ін.; 6) прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевих та легованих 

марок сталi з технічними вимогами за ГОСТ 4543-71, ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005, ГОСТ 1050-88, 

ГОСТ 14959-79, ДСТУ 3684-98 круглого профілю діаметром 10÷32 мм за ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-

2006; квадратного профілю зі стороною 10÷22 мм за ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006; шестигранного 

профілю 17÷27 мм за ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006; прокат штабовий шириною 20÷75 мм та 

товщиною 4÷10 мм за ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006; кутики сталеві зі стороною 20÷45 мм та 

товщиною полки 3÷5 мм за ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) та ін.; 7) заготiвка гарячекатана з вуглецевої 

сталi по ТУ У 27.1-00190319-1307-2003, розміри перетину (мм): 80×80, 125×125 (130×130) та 150×150; 8) 

заготiвка безперервнолита по ТУ У 24.1-24432974-044-2019, розміри перетину (мм): 130×130 та 150×150; 

9) концентрат залізорудний агломераційний магнетитовий по ТУ У 07.1-24432974-006:2014. 

Впровадження нових технологій та нових товарів: Освоєно виробництво нових марок сталi (C72D2-

C82D2 з мікролегуванням хромом та бором, згідно стандарту EN ISO 16120-4:2011) у вiддiленнi БРС 

конверторного цеху - на установці пiч-ковш, та розлито на безперервно-ливарній машині з подальшім 

перекатом на дротовому стані – виробництво катанки спеціального призначення. Освоєно виробництво 

нових товарів: стержневий арматурний прокат ᴓ 12,0 мм класу А800/А1000 за стандартом ДСТУ 3760-

2019 (Україна) з безперервнолитої заготовки та арматурний прокат, змотаний у шпулю, ᴓ 8,0, 10,0 та 12,0 

мм класу S500W за стандартом SI 4466 PART 3 (Ізраїль) з безперервнолитої заготовки. Залежність збуту 

продукції вiд сезонних коливань: Збут продукції здійснювався щомісячно, але з незначними коливаннями, 

перш за все, сезонними. Також значний вплив на обсяги реалізації мали зміни експортних котирувань 

металопродукції, лому сталевого, залізорудної сировини та інших сировинних матеріалів на світовому 

ринку. Згладжувати вплив цих факторів вдається за рахунок змінення ціни (зростання на вершині ділової 

активності та зниження, коли активність на нулі), диверсифікації ринків збуту. Відхилення у експортних 

поставках зумовлені, перш за все кон’юнктурою світового ринку, яка залежать від балансу попиту і 

пропозиції, цін на сировину, будівельного сезону в країні експорту, від платоспроможності замовників, а 

також від COVID ситуації, що виникла в Україні і країнах світу. Основні ринки збуту та основні клієнти: 

Протягом звітного періоду відвантаження продукції здійснювалося у 59 країни. Найбільшими ринками 

збуту є 7 регіонів: Україна, Африка,  Близький Схід, Туреччина, країни Перської затоки, Азія та Америка. 

Найбільшим за обсягами реалізації для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у звітному періоді став ринок 

Азії. Інформація про конкуренцію: на внутрішньому ринку високу конкуренцію товариству складають як 

вітчизняні підприємства, так і виробники з Росії, Молдови, Білорусі та Туреччини. Компанії з Росії, 

Туреччини та Китаю також є основними конкурентами підприємства на світовому ринку. Інформація про 

основних клієнтів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є конфіденційною. Основні заходи, спрямовані на 

розширення та захист ринків збуту: З метою дотримання загальних правил поведінки та вимог, 

встановлених світовою спільнотою, у звітному періоді проведені наступні роботи з підтвердження 

відповідності заготовки, катанки, фасонного, сортового та арматурного прокату вимогам національних 

стандартів країн-споживачів за напрямками: сертифікат компанії CARES (Велика Британія, Сінгапур); 

сертифікат компанії AFCAB (Франція); сертифікат компанії BENOR (Бельгія); сертифікат компанії TUV 

NORD (Німеччина); сертифікат компанії KIWA (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва); сертифікат 

компанії TUV Rheinland (Болгарія); сертифікат компанії ACRS (Австралія); сертифікат компанії The 

standard institution of Israel (Ізраїль). Міжнародними аудиторами, та споживачами продукції був 

відзначений високий рівень ефективності системи менеджменту, якості розвитку підприємства. Виконані 

роботи по сертифікації, омологації продукції сприятимуть захисту позицій підприємства на нових та 

існуючих ринках збуту. Канали збуту та методи продажу: Для реалізації металопрокату використовується 

як прямий, так і непрямий канали збуту. Прямий канал використовується для реалізації металопрокату 
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кінцевим споживачам, непрямий - при реалізації через торгуючі компанії, коли доступ до кінцевого 

споживача на певному експортному ринку ускладнений. Регіональні менеджери займаються питаннями з 

постачань металопродукції до країн СНД: приймають заявки від споживачів, обговорюють рівень цін та 

обсяги постачання. Методи продажу металопродукції на експорт передбачають безпосередні контакти зі 

споживачами по телефону та особисто, прозорість у ціноутворенні згідно з кон’юнктурою ринків. 

Основний об’єм металопродукції був реалізований морським шляхом на умовах FCA, FOB. Інші умови 

поставок, які використовувались – СРТ – станція призначення, DAF – кордон України, EXW (FCA-завод). 

Стан підприємства на ринку: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на протязі багатьох років на ринку 

металопродукції має статус надійного партнера та постачальника якісної металопродукції. Завдяки 

ефективній маркетинговій стратегії та злагодженій роботі на усіх ланках виробництва, ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» затвердило себе як відкритий та зацікавлений у співпраці з постійними 

споживачами виробник. Основними завданнями по удосконаленню та стимулюванню реалізації 

металопродукції є: підвищення якості металопродукції з урахуванням максимального задоволення потреб 

споживачів; розширення мережі складів готової продукції в Україні; створення нових видів продукції; 

покращення та модернізація технологічного процесу; збільшення клієнтської бази; продовження 

ефективної співпраці з існуючими клієнтами; підтримання існуючих конкурентних позицій на 

вітчизняних та закордонних ринках; розширення ринків збуту; освоєння нових товарних ринків; 

підвищення ефективності продажів на внутрішньому та світовому ринках; зниження собівартості; 

збереження конкурентних переваг на ринках. Для виробництва продукції використовуються такi основнi 

види сировини: 1). Залiзорудна сировина - забезпечується за рахунок власного виробництва сирої руди, 

концентрату та агломерату; 2). Вапняк звичайний i доломiтизований – взамін доломітизованого вапняка 

було використовано альтернативний матеріал – доломіт. Постачальниками є українські та закордонні 

виробники 3). Вугiльний концентрат - використовується для виробництва коксу. Постачальниками є 

українськi виробники. 4). Брухт чорних металів - забезпечується постачанням вiд українських 

заготівельників. Протягом 2020 року вiдбувалося зростання цiн на сировинні ресурси. Кiлькiсть 

постачальникiв за основними видами сировини: вапняки – 7; металобрухт – 3; вугільний концентрат – 9; 

кокс – 5. Основні ризики в діяльності та заходи щодо їх зменшення: 1. Ризик пов’язаний з охороною праці 

та безпекою. Заходи: інвестиції в охорону праці та безпеку; проведення тренінгів та атестацій робітників; 

2. Ринковий ризик. Заходи: покращення рівня послуг, краще дослідження ринку; задоволення клієнтів, 

покращення асортименту продукції, робота з покупцями, розвиток мережі збуту. 3. Ризик пов’язаний з 

податками та ліквідністю. Заходи: постійні зустрічі з посадовими особами на різних рівнях; контроль 

робочого капіталу. 4. Екологічний ризик. Заходи: безперервний моніторинг викидів; контроль за 

утилізацією відходів; план капітальних інвестицій. 5. Ризик постачання. Заходи: підтримка резервних 

запасів; пошук надійних постачальників, диверсифікація мережі постачальників. 6. Політичний ризик. 

Заходи: встановлення зв’язку з громадськістю / встановлення відносин з органами державної влади на 

національному та регіональному рівні; дотримання вимог законодавства. 7. Ризики логістики. Заходи: 

ведення переговорів з перевізниками та диверсифікація постачальників послуг перевезення; оновлення 

власного парку вагонів; забезпечення ефективної оборотності вагонів. Перспективні плани розвитку: 

стабільне виробництво, скорочення витрат, першочергове забезпечення потреб внутрішнього ринку 

металопродукцією.

Капітальні інвестиції в придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів за 

останні 5 років склали: 2016 рік – 4752447 тис.грн.; 2017 рік - 6754857 тис.грн.; 2018 рік - 9499647 

тис.грн.; 2019 рік – 7746833 тис. грн.; 2020 рік – 4460896 тис.грн. Відчуження (ліквідація) основних 

засобів за останні 5 років складало (за первісною вартістю): 2016 рік - 971681 тис.грн.; 2017 рік - 1550618 

тис.грн.; 2018 рік - 551018 тис.грн.; 2019 рік - 831200 тис.грн.; 2020 рік – 713410 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 первісна вартість основних засобів склала 107199484 тис.грн., знос – 59442016 

тис.грн., залишкова вартість – 47757468 тис.грн., в тому числі прав користування орендованими 

основними засобами: первісна вартість – 2359761 тис.грн., знос – 961480 тис.грн., залишкова вартість – 

1398281 тис.грн. За 2020 рік надходження основних засобів склало 11932886 тис.грн., в тому числі прав 

користування орендованими основними засобами – 1246069 тис.грн. Вибуття основних засобів за 2020 рік 

склало 713410 тис. грн. за первісною вартістю та 15258 тис.грн. за залишковою вартістю. За 2020 рік 

нараховано амортизації основних засобів 7697895 тис.грн., в тому числі прав користування орендованими 

основними засобами – 949311 тис.грн. Основні засоби підприємства розташовано переважно у м.Кривий 

Ріг. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів не вчинялось. Основні виробничі 

потужності у 2020 році використовувалися по виробництву: аглоруди на 94,6%; концентрату на 106,6%; 

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

Інформація про основні засоби емітента
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коксу на 84,8%; агломерату на 78,1%; чавуну на 78,6%; сталi на 68,1%; прокату на 51,2%. Забезпечення 

екологічної безпеки виробництва товариства є пріоритетним напрямком у загальній стратегії розвитку. 

Першочергове завдання товариства - дотримання вимог природоохоронного законодавства, зниження 

значимості екологічних аспектів та поліпшення екологічних показників. Товариство цілеспрямовано й 

постійно докладає зусиль по поліпшенню екологічних показників i досягненню екологічної 

результативності. На товаристві з 2007 року функціонує система екологічного менеджменту згідно з 

вимогами міжнародного стандарту ISO 14001:2004. Відповідність вимогам даного стандарту 

підтверджується щорічними аудитами. Плани капітального будівництва: реконструкція та будівництво 

хвостосховищ; модернізація агломашин; будівництво нової фабрики огрудкування; реконструкція 

газоочистки конвертерного цеха із будівництвом нових пилозахисних установок; реконструкція доменної 

печі № 9.

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства: боротьба за збереження існуючого ринку 

металозбуту; світове надвиробництво металопродукції, загострення конкуренції між виробниками; 

обмежувальні заходи на українську металургійну продукцію (продовжують діяти запроваджені в 

минулому році захисні мита США, Єгиптом та Росією, запроваджені захисні мита з боку Туреччини – на 

арматуру і катанку, що значно обмежило обсяги збуту металопродукції на ці ринки; послаблення 

конкурентної позиції на ринку у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії та тарифів на залізничні 

перевезення в Україні; дешевий імпорт в Україну з боку виробників з Білорусі, Молдови та Туреччини, 

що призвів до дестабілізації ринку, демпінгу; негативно сприяв веденню бізнесу відтік кваліфікованих 

кадрів з України; активне впровадження адитивного виробництва, масоване застосування замінників 

металу при виробництві промислової продукції і економне споживання конструкційних матеріалів 

спонукають бути технологічно розвиненим, високопродуктивним та конкурентоспроможним. Основний 

вплив COVID-19 на діяльність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спостерігався у другому кварталі 2020 

року, коли були введені більш жорсткі карантинні заходи та виробництво скоротилося через послаблення 

попиту, але ситуація покращилася в третьому кварталі. Істотність впливу COVID-19 на майбутню 

операційну діяльність товариства великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на 

світову та українську економіку. Керівництво буде продовжувати здійснювати моніторинг розвитку 

ситуації, пов'язаної з пандемією, та вживатиме необхідних заходів для запобігання відповідним ризикам.

Політика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: 

безперебійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності та 

контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування платежів до 

бюджету та в державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками товарів та послуг, оплату 

праці персоналу; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових показників на основі 

взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами; фінансування природоохоронних проектів 

підприємства, охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо 

збереження здоров’я та профілактики профзахворювань персоналу підприємства; постійне 

вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. розвиток і навчання 

персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства. Крім того, підприємство вкладає 

кошти в покращення інфраструктури міста, надає благодійну допомогу міським навчальним та медичним 

закладам. Всі напрямки фінансування спрямовані на зростання конкурентоспроможності підприємства в 

виробництві високоякісної металопродукції. Робочий капітал утримується на оптимальному рівні, 

достатньому для стабільної роботи підприємства. Для покращення ліквідності постійно контролюється 

оборотність робочого капіталу, ведеться робота з покупцями й постачальниками щодо оптимальних 

строків погашення заборгованостей. Проводиться моніторинг залишків сировини та готової продукції. 

Для фінансування власної інвестиційної програми залучено кредит від Європейського банку 

реконструкції та розвитку.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Укладені, але ще не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду – відсутні.

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

Стратегія підприємства сфокусована на наступних аспектах: виробництво безпечної екологічної сталі 

(дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу на навколишнє середовище, фінансування 

природоохоронних проектів); створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для 

співробітників і підрядників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Політика товариства щодо досліджень та розробок спрямована на: вирішення питань підвищення рівня 

виробництва; на покращення техніко-економічних показників; на зниження собівартості продукції; на 

економію енергоресурсів, сировини та матеріалів; підвищення безпеки праці. Витрати на дослідження та 

розробку у звітному році – відсутні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інша інформація

безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо збереження здоров’я та профілактики 

профзахворювань персоналу), соціальний захист працівників; інвестиції в працівників (розвиток і 

навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства); розвиток місцевих 

громад (інвестиції в покращення інфраструктури міста та регіону, благодійна допомога міським 

навчальним та медичним закладам). Першочергові напрямки розвитку: освоєння нових ринків збуту 

металопродукції, що дозволить скоротити витрати на доставку, і таким чином позитивно вплинути на 

собівартість; а також розвиток нових ринків збуту; розширення асортименту (розробка та випуск нових 

марок сталі і надання нових послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнародних ринках; 

продовження масштабної програми модернізації.
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IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Генеральний директор одноосібний виконавчий орган Мауро Лонгобардо

Наглядова рада колегіальний орган Віджай Гойал, Кларк Девід Джорж, Ана 

Ескобедо, Іщук Сергій Іванович, Лагодієнко 

Олег Вікторович
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Загальні збори акціонерів вищий орган товариства фізичні та юридичні особи, які є власниками 

акцій товариства
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Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові

Рік 

народ-

ження

Стаж 

роботи 

(років)

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№

з/п

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено)

2 3 4 6 751 8

1972 25 АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS), д/н, 

генеральний директор

Опис:  Обрано членом Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 25. Строк на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 

фінансовий директор, АрселорМіттал Європа (ArcelorMittal Europe); генеральний директор, АрселорМіттал Даунстрім Солюшнс (ArcelorMittal Downstream Solutions). Інформація 

стосовно повноважень та обов’язків: Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним 

законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Голова Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради; приймає рішення про скликання засідань 

Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; підписує протокол засідання Наглядової ради; підписує документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або 

складені відповідно до її рішень; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, органами державної влади та управління, 

іншими особами; здійснює інші функції, необхідні для організації поточної діяльності Наглядової ради в межах її повноважень. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової 

ради товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду генерального директора АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS). Є 

представником акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH.

ВищаВіджай ГойалГолова Наглядової ради1 30.04.2020, 3 

роки

1965 25 АрселорМіттал (Люксембург), д/н, технічний 

директор, глава зі стратегії.

Опис:  Обрано на посаду згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 28 квітня 2016 року. Переобрано членом Нагядової ради згідно з 

рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 27 квітня 2017 року, від 26 квітня 2018 року, від 25 квітня 2019, від 30 квітня 2020. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 25. Строк на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: АрселорМіттал, технічний директор, глава зі стратегії. Інформація стосовно повноважень та обов’язків: Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав 

акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Розмір виплаченої винагороди: члени 

Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду технічного директора, глави зі стратегії в компанії АрселорМіттал 

(Люксембург). Є представником акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH.

ВищаКларк Девід ДжоржЧлен Наглядової ради2 30.04.2020, 3 

роки
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2 3 4 6 751 8

1975 19 АрселорМіттал (Лондон), д/н, глава 

адміністрації генерального директора та 

голова групи

Опис:  Обрано на посаду згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 26 квітня 2018 року. Переобрано членом Наглядової ради згідно з 

рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 25 квітня 2019 року, від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Строк на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор з питань взаємодії з 

державними органами управління, компанія АрселорМіттал (Лондон); глава адміністрації генерального директора та голова групи, компанія АрселорМіттал (Лондон). Інформація 

стосовно повноважень та обов’язків: Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним 

законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки без 

отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду глави адміністрації генерального директора та голови групи, компанії АрселорМіттал (Лондон). Є представником акціонера 

– юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH.

ВищаАна ЕскобедоЧлен Наглядової ради3 30.04.2020, 3 

роки

1983 16 ТОВ «Етиконтроль», 41409138, директор

Опис:  Обрано членом Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Строк на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 

директор, ТОВ «Етиконтроль». Інформація стосовно повноважень та обов’язків: Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, 

визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства 

виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ «Етиконтроль». Незалежний директор.

ВищаЛагодієнко Олег 

Вікторович

Член Наглядової ради4 30.04.2020, 3 

роки

1982 18 Національний університет «Острозька 

академія», 22554101, завідувач кафедри, 

директор інституту права

Опис:  Обрано членом Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 25 квітня 2019 року. Переобрано членом Наглядової 

ради згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 18. Строк на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: завідувач кафедри, директор інституту 

права, Національний університет «Острозька академія». Інформація стосовно повноважень та обов’язків: Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів 

і, в межах компетенції визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Розмір виплаченої винагороди: члени Наглядової 

ради товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду завідувача кафедри, директора інституту права Національного університету 

«Острозька академія». Незалежний директор.

вищаІщук Сергій ІвановичЧлен Наглядової ради5 25.04.2019, 3 

роки
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1976 21 АрселорМіттал Люксембург (Люксембург), 

д/н, бухгалтер

Опис:  Обрано членом Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 30 квітня 2020 року. Обрано Головою Ревізійної 

комісії згідно з рішенням Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 15.05.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж 

роботи (років) - 21. Строк на який обрано особу: 5 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер, АрселорМіттал Люксембург. Інформація 

стосовно повноважень та обов’язків: Ревізійна комісія є органом товариства, який проводить перевірки (здійснює контроль) господарсько-фінансової діяльності товариства, зокрема 

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань перевіряє: достовірність даних, які містяться у фінансовій звітності товариства за відповідний період; відповідність 

ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку 

всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних 

та позичкових коштів; та інше. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає 

посаду бухгалтера АрселорМіттал Люксембург.

ВищаАрора ВішалГолова Ревізійної комісії6 30.04.2020, 5 

років

1979 19 АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS), д/н, 

фінансовий директор

Опис:  Обрано членом Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Строк на який обрано особу: 5 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 

керівник групи, АрселорМіттал Люксембург. Інформація стосовно повноважень та обов’язків: Ревізійна комісія є органом товариства, який проводить перевірки (здійснює 

контроль) господарсько-фінансової діяльності товариства, зокрема Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань перевіряє: достовірність даних, які містяться у 

фінансовій звітності товариства за відповідний період; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним 

документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; фінансовий стан 

товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; та інше. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії 

товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS).

ВищаСомані АрунЧлен Ревізійної комісії7 30.04.2020, 5 

років
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1975 20 АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS), д/н, 

регіональний юрисконсульт

Опис:  Обрано членом Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 30 квітня 2020 року. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Строк на який обрано особу: 5 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 

головний юрисконсульт, АрселорМіттал Лондон. Інформація стосовно повноважень та обов’язків: Ревізійна комісія є органом товариства, який проводить перевірки (здійснює 

контроль) господарсько-фінансової діяльності товариства, зокрема Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань перевіряє: достовірність даних, які містяться у 

фінансовій звітності товариства за відповідний період; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним 

документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; фінансовий стан 

товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; та інше. Розмір виплаченої винагороди: члени Ревізійної комісії 

товариства виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Посадова особа обіймає посаду регіонального юрисконсульта АрселорМіттал СНД (ArcelorMittal CIS).

ВищаМетью ЛойнсЧлен Ревізійної комісії8 30.04.2020, 5 

років

1978 23 ArcelorMittal Tubular Products Jubail, д/н, 

генеральний директор

Опис:  Обрано на посаду Генерального директора згідно з рішенням Наглядової ради від 21 грудня 2019 року з дня отримання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», відповідно до 

вимог чинного законодавства, дозволу на застосування праці громадянина Італії Мауро Лонгобардо на посаді Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Інформація про Мауро Лонгобардо, як Генерального директора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 18.02.2020. Обрано на посаду на невизначений строк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж 

роботи (років) - 23. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: ПАТ «Челябінський трубопрокатний завод», заступник генерального директора зі стратегії, 

технології та розвитку; ТОВ «Інтерпайп Україна», операційний директор; ArcelorMittal Tubular Products Jubail, генеральний директор. Інформація стосовно повноважень та 

обов’язків: до компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом товариства або рішенням 

Вищого органу товариства (Загальні збори акціонерів) віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства. Розмір виплаченої винагороди: умови матеріального 

забезпечення Генерального директора визначаються в трудовому договорі (контракті). Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.

ВищаМауро ЛонгобардоГенеральний директор9 21.12.2019, не 

визначено
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1978 23 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", 24432974, 

заступник фінансового директора - головного 

бухгалтера

Опис:  Призначення на посаду вiдбулося згiдно наказу наказу генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 21.09.2018. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 23. Строк, на який призначено особу: не визначено. Інформація стосовно повноважень та обов’язків: основними функціями 

головного бухгалтера є: керування фінансово-економічною діяльністю підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства; контроль за витратами 

коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів; контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інших нормативних документів, що діють на підприємстві. Розмір виплаченої 

винагороди: умови матеріального забезпечення визначаються в трудовому договорі (контракті). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний 

керуючий з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; генеральний директор, ТОВ «Стивідорна компанія Нікмет-Термінал», заступник 

фінансового директора - головного бухгалтера, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Посадова особа обіймає наступні посади: директор ТОВ "Луміс Фарго", голова правління БО 

"Благодійний фонд АМКР", директор ТОВ "АрселорМіттал Пекеджінг Україна", фінансовий директор - головний бухгалтер ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

ВищаПлічко Сергій 

Анатолійович

Фінансовий директор – головний 

бухгалтер

10 21.09.2018, не 

визначено

© SMA 244329742020 р. 



Прізвище, ім’я, по батькові Кількість

 акцій 

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

привілейо-

вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Лагодієнко Олег Вікторович 0 0 0 0Член Наглядової ради

Ана Ескобедо 0 0 0 0Член Наглядової ради

Кларк Девід Джорж 0 0 0 0Член Наглядової ради

Плічко Сергій Анатолійович 0 0 0 0Фінансовий директор 

– головний бухгалтер

Мауро Лонгобардо 0 0 0 0Генеральний 

директор

Метью Лойнс 0 0 0 0Член Ревізійної 

комісії
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Арора Вішал 0 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії

Сомані Арун 0 0 0 0Член Ревізійної 

комісії

Віджай Гойал 0 0 0 0Голова Наглядової 

ради

Іщук Сергій Іванович 0 0 0 0Член Наглядової ради
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Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Міністерство промислової політики д/н д/н, д/н,  область, д/н 0

Загальна кількість акціонерів - 

юридичних осіб: 22

д/н д/н, д/н,  область, д/н 99,672889

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

Загальна кiлькiсть акцiонерiв-

фiзичних осiб: 11025

0,327111

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 Першочергові напрямки розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: освоєння найближчих ринків збуту 
металопродукції (країни ЄС, СНД), що дозволить скоротити витрати на доставку і таким чином 
позитивно вплинути на собівартість; а також розвиток нових ринків збуту (південно-східна Азія, Африка, 

 Латинська Америка); розширення асортименту (розробка та випуск нових марок сталі і надання нових 
 послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнародних ринках; продовження масштабної 

програми модернізації з одночасним закриттям агломераційного цеху металургійного виробництва. 
Впровадження нових інвестиційних проектів має велике значення для стабільності виробництва, 
зниження рівня собівартості продукції та зниження впливу виробничих процесів на навколишнє 
середовище.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є підприємством з повним металургійним циклом, до складу якого 
входять: коксохімічне виробництво, гірничо-збагачувальне виробництво, шахтоуправління з підземного 
видобутку руди та металургійне виробництво, яке в свою чергу складається з аглодоменного, 
сталеплавильного і прокатного переділів.
Підприємство спеціалізується на виробництві довгомірного прокату - арматури і катанки зі звичайної і 
легованої сталі, катанки, сортового і фасонного прокату з низьколегованої сталі і спеціальних марок сталі. 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал та одним з 
найбільших експортерів в Україні. Підприємство займає значну частину ринку арматури та катанки в 
Україні. На ринку СНД високу конкуренцію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» складають як вітчизняні 
підприємства, так і виробники з Росії, Молдови, Білорусі та Туреччини. Компанії з Росії, Туреччини та 
Китаю є основними конкурентами підприємства на світовому ринку. Сталий розвиток, Якість, Лідерство 
– ці основні цінності визначають загальну стратегію довгострокового розвитку підприємства. 
Стратегічними пріоритетами для підприємства є: стабільне виробництво, скорочення витрат, 
першочергове забезпечення металопродукцією потреб внутрішнього ринку.

 При цьому стратегія підприємства сфокусована на наступних аспектах: виробництво безпечної 
екологічної стали (дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу діяльності підприємства на 

 навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проектів підприємства); створення 
комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників і підрядників (поліпшення 
умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних заходів 
щодо збереження здоров’я та профілактики профзахворювань персоналу), соціальний захист робітників 

  підприємства; інвестиції в працівників (розвиток і навчання персоналу); розвиток місцевих громад (вклад 
коштів в покращення інфраструктури міста та регіону, благодійна допомога міським навчальним та 
медичним закладам). Інформація щодо обсягів виробництва основних видів продукції підприємства за 
2020 рік (млн. тонн): видобуток руди - 25,6; кокс - 2,6; концентрат - 10,7; агломерат - 9,0; чавун - 4,9; 
сталь - 4,7; прокат - 4,3. Виробництво металопродукції є ресурсоємним процесом і має значний 
негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок відходів від видобутку сировини, забруднення 
земель, води, викидів шкідливих речовин в атмосферу. Підприємство вживає відповідних заходів щодо 
зменшення такого негативного впливу на довкілля. Система екологічного менеджменту, що відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015, є основним інструментом врахування екологічних 
пріоритетів при плануванні виробничої діяльності і поширюється на всі виробничі підрозділи 
підприємства. Щорічно в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізується комплекс заходів щодо 
зниження впливу виробничих циклів підприємства на навколишнє середовище. Екологічні проекти 
включаються до програми будівництва та модернізації виробництва. Впровадження системи 
енергетичного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 50001: 2011, допомагає 
підприємству в досягненні послідовного поліпшення енергосистеми, яка включає енергоефективність, 
енергобезпеку та енергоспоживання. Безпека – це пріоритет №1 для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». В 
2020 році в охорону праці було інвестовано 380,7 млн грн. Підприємством проводиться значна робота з 
профілактики потенційних серйозних інцидентів та смертельних випадків - SO/PSIF (Serious Occurrence/ 
Potential Serious Injury and Fatality), а саме: розслідування SO/PSIF з виявленням їх кореневих причин, 
розробка коригуючих та превентивних заходів з подальшою оцінкою ефективності їх впровадження. Для 
зниження рівня виробничого травматизму на підприємстві також впроваджуються 11 корпоративних 
стандартів запобігання смертельним випадкам - FPS (Fatality Prevention Standards). Вимоги стандартів – 
обов’язкові для виконання як для працівників структурних підрозділів, так і підрядників. Як провідна 
сталеливарна і гірничодобувна компанія світу, що здійснює свою діяльність більш ніж в 60 країнах, а 
також як відповідальний і надійний діловий партнер, компанія АрселорМіттал приділяє особливу увагу 

2. Інформація про розвиток емітента
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питанням дотримання її працівниками міжнародних стандартів ділової етики, а також міжнародного та 
національного законодавства. Кодекс ділової поведінки АрселорМіттал визначає єдині для всіх 
підприємств компанії правила ділової поведінки, засновані на етичних і правових стандартах. Відповідно 
до корпоративної програми дотримання законодавчих вимог, всі працівники компанії раз на три роки 
проходять обов’язкове навчання Кодексу ділової поведінки та несуть особисту відповідальність за 
дотримання його положень. Компанія АрселорМіттал дотримується принципу абсолютної нетерпимості 
до будь-яких проявів корупції. Для всіх підприємств компанії діє Положення по боротьбі з корупцією, 
згідно з яким всі працівники АрселорМіттал, що найбільш схильні до ризику недотримання 
антикорупційного законодавства в силу посади, яку вони обіймають, зобов’язані знати і розуміти позицію 
компанії щодо запобігання корупції та боротьби з нею. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» постійно 
розвиває культуру добросовісної поведінки, яка б виходила за рамки формальності і стимулювала 
працівників компанії дотримуватися вимог законодавства та корпоративних стандартів, в тому числі 
антикорупційних. Щорічно відділ комплаєнс підприємства проводить оцінку корупційних ризиків 
господарської діяльності підприємства і розробляє профільні рекомендації. На підприємстві існують 
«гарячі лінії», на які всі бажаючі можуть анонімно повідомити про корупційні порушення. У відділ 
комплаєнс працівники підприємства можуть звернутися не тільки з повідомленням про факт шахрайства, 
але також за консультацією або роз’ясненням. В компанії АрселорМіттал регулярно проводиться 
обов’язкове навчання працівників принципам поваги і правил захисту прав людини на робочому місці і в 
місцевих громадах. Навчання проходить раз на три роки, в очній або електронній формі. Підприємство 
провадить свою операційну діяльність у секторах, які зазнали меншого впливу COVID-19, тому наслідки 
пандемії для операційних і фінансових показників діяльності Підприємства у 2020 році були 
обмеженими. 
Основний вплив COVID-19 на діяльність Підприємства спостерігався у другому кварталі 2020 року, коли 
були введені більш жорсткі карантинні заходи та виробництво скоротилося через послаблення попиту, 
але ситуація покращилася в третьому кварталі. Істотність впливу COVID-19 на майбутню операційну 
діяльність Підприємства великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову 
та українську економіку. Керівництво буде продовжувати здійснювати моніторинг розвитку ситуації, 
пов'язаної з пандемією, та вживатиме необхідних заходів для запобігання відповідним ризикам. У 2020 
році Підприємство тісно співпрацювало з органами влади щодо забезпечення медичних закладів 
медичними витратними матеріалами та обладнанням. Підприємством було надано 12 тисяч захисних 
масок та 100 концентраторів кисню міським лікарням Кривого Рогу, а також оснащені засобами 
індивідуального захисту власні шість машин швидкої допомоги для безпечного транспортування людей із 
підозрою на COVID-19. Також було придбано три апарати штучної вентиляції легень і автомобіль для 
організації обслуговування пацієнтів вдома та для швидкої доставки тестів до лабораторій міста Дніпро. 
Під час вимушених канікул у школі для дітей були організовані он-лайн заходи. Основні операційні 
ризики в діяльності підприємства та заходи щодо їх зменшення: 1. Ризик, пов’язаний з охороною праці та 
безпекою. Заходи: впровадження програми «Прагнення до нуля нещасних випадків»; досягнення 3-го 
рівня Стандартів АрселорМіттал по запобіганню смертельних нещасних випадків; інвестиції в охорону 
праці та безпеку; проведення тренінгів та атестацій робітників; впровадження проекту «Сміливе 
лідерство».  2. Ринковий ризик. Заходи: покращення рівня послуг, поглиблене дослідження ринку та 
потреб клієнтів, розширення асортименту продукції, розвиток мережі збуту в Україні (відкриття складів). 
3. Податковий ризик. Заходи: налагодження ефективної комунікації з державними податковими органами 
задля уникнення розбіжностей у тлумаченні податкового законодавства. 4. Екологічний ризик. Заходи: 
безперервний моніторинг викидів, контроль за утилізацією відходів, впровадження плану капітальних 
інвестицій, спрямованих на зменшення забруднення навколишнього середовища. 5. Ризик постачання. 
Заходи: формування резервних запасів, пошук надійних постачальників, диверсифікація мережі 
постачальників. 6. Політичний ризик. Заходи: встановлення зв’язків з громадськістю та підтримка 
ефективної комунікації з органами державної влади на національному та регіональному рівнях, 
дотримання вимог законодавства. 7. Логістичний ризик. Заходи: ведення переговорів з перевізниками та 
диверсифікація постачальників послуг перевезення; оновлення власного парку вагонів; забезпечення 
ефективного використання вагонів. Основними ризиками, що притаманні фінансовим інструментам, які 
підприємство використовує в ході своєї діяльності, є: кредитний ризик, ризик ліквідності, а також 
ринковий ризик, який включає валютний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент 
може не виконати повністю або частково свої зобов’язання перед підприємством вчасно, що призведе до 
фінансових збитків підприємства. З метою попередження кредитного ризику підприємство здійснює 
торгівельні операції з відомими і кредитоспроможними третіми сторонами. Відповідно до політики 
підприємства клієнти, що бажають співпрацювати на кредитних умовах, в кожному конкретному випадку 
відповідно аналізуються і затверджуються. Додатково, підприємство застосовує акредитивну форму 
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у звітному періоді не укладало деривативів та не вчиняло правочинів
щодо похідних цінних паперів.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не затверджувало власних принципів (кодексу) корпоративного
управління.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі,
об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовує практику корпоративного управління визначену чинним
законодавством.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги

оплати за реалізовані товари та послуги з такими контрагентами. Крім того, залишки дебіторської 
заборгованості постійно контролюються, завдяки чому вірогідність виникнення безнадійної 
заборгованості є незначною. Грошові кошти підприємства розміщуються у банках, які знаходяться в 
Україні і мають позитивну ділову репутацію. Керівництво підприємства здійснює постійний моніторинг 
їхнього фінансового стану. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що підприємство не зможе вчасно 
виконувати свої зобов’язання. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснює ретельний моніторинг та 
управління своєю позицією ліквідності, включаючи прогнозування руху грошових коштів для 
забезпечення виконання своїх платіжних зобов’язань. Станом на 31.12.2020 року підприємство в цілому 
мало задовільні показники ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,05; коефіцієнт швидкої 
ліквідності 1,27; коефіцієнт поточної ліквідності 1,68. У 2018 – 2019 роках ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» отримало кредит від ЄБРР у розмірі 175 млн. дол. США для фінансування власної інвестиційної 
програми. Погашення заборгованості за цим кредитом було розпочато в 2020 році та має закінчитися 
2024 року. Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати підприємства зазнають 
негативного впливу у результаті змін курсів обміну валют, які мають відношення до операцій 
підприємства. Управління ризиками фінансових інструментів здійснює департамент казначейства 
фінансової служби підприємства шляхом ідентифікації та оцінки ризиків, а також розробки та 
впровадження відповідних процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємства. 
Контроль за ефективністю попередження фінансових ризиків здійснює Комітет з управління ризиками. 
Протягом 2020 року підприємство не укладало договорів щодо деривативів та не вчиняло правочинів 
щодо похідних цінних паперів. Похідні фінансові інструменти з метою хеджування фінансових ризиків не 
використовувались. Протягом 2020 року фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» не здійснювались.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у звітному періоді не укладало деривативів та не вчиняло правочинів
щодо похідних цінних паперів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у звітному періоді не укладало деривативів та не вчиняло правочинів
щодо похідних цінних паперів.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 

у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не затверджувало власних принципів (кодексу) корпоративного
управління, а також не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 
юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 

в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

X

д/н

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

звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

Депозитарна установа X

30.04.2020

95,12826

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1). Обрання членів лічильної комісії. 2). Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. 3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5). Затвердження річного 
звіту товариства. 6). Розподіл прибутку і збитків товариства. 7). Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради товариства. 8). Обрання членів Наглядової ради товариства. 9). Затвердження умов цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
10). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства. 11). Обрання членів 
Ревізійної комісії товариства. 12). Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1). 
Обрано склад лічильної комісії для організації процедури голосування та підрахунку голосів. 2). Затверджено звіт 
генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 
2019 рік. 3). Затверджено звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 4). Затверджено звіт 
Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік. 5). Затверджено річний звіт ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» за 2019 рік. 6). Прийнято рішення, що збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2019 році, покрити за рахунок прибутку минулих років. 7). 
Припинено повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід 
Джорж, Карол Раман, Ана Ескобедо, Іщук Сергій Іванович. 8). Обрано членів Наглядової ради ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». 9). Затверджені умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться 
з членами Наглядової ради. Встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки без отримання 
винагороди. Уповноважено Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові 
договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради. 10). Припинено повноваження наступних 
членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Франсіс Лефевр, Хендрікус Юстас Шеффер, Фредерік 
Ленг. 11). Обрано членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 12). Призначено ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 25642478) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
товариства.

X

річні позачергові
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X

д/н

У звітному році позачергові загальні збори не скликалися.

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

звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У звітному періоді чергові загальні збори, які скликалися, було проведено.

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У звітному році позачергові загальні збори не скликалися.

До складу наглядової ради товариства обрано три представника акціонера – юридичної особи 
ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH (Віджай Гойал, Кларк Девід Джорж, Ана Ескобедо) та 
два незалежних директора (Іщук Сергій Іванович, Лагодієнко Олег Вікторович). Комітети у складі 
Наглядової ради – не створювалися. У звітному періоді проводилися засідання Наглядової ради, на яких 
були прийняті наступні рішення: 1). Призначення (перепризначення) зовнішнього аудитора (аудиторської 
фірми). Визначення умов договору, що укладатиметься з зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою). 
2). Формування пропозицій для загальних зборів акціонерів про призначення суб’єкта аудиторської 
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. 3). Про передачу 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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функцій Аудиторського комітету. 4). Про скликання загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради 
виконують свої обов’язки без отримання винагороди. Внутрішня структура Наглядової ради відсутня. 
Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради не визначено. Наглядовою радою не 
застосовується будь-яких процедур при прийнятті рішень. Діяльність Наглядової ради не зумовила будь-
яких змін у фінансово-господарській діяльності товариства. Компетентність та ефективність кожного 
члена Наглядової ради не визначалась. Наглядовою радою не було поставлено ніяких цілей. Одноосібним 
виконавчим органом ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", який здійснює управління його поточною 
діяльністю, є Генеральний директор - Мауро Лонгобардо. Загальний опис прийнятих рішень: видача 
наказів та розпоряджень, пов'язаних з поточними справами товариства; видача довіреностей; підписання 
договорів. Внутрішня структура виконавчого органу відсутня. Змін протягом звітного періоду у складі 
виконавчого органу не відбувалось. Функціональні обов'язки виконавчого органу: вирішення всіх питань, 
пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства окрім тих, що згідно з чинним 
законодавством та статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду не зумовила змін у фінансово-господарській 
діяльності товариства. Оціна роботи виконавчого органу у звітному періоді не проводилась.

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

В складі Наглядової ради не створено жодного комітету.Інше (зазначити)

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

В складі Наглядової ради не створено жодного комітету.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

В складі Наглядової ради не створено жодного комітету.

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді проводилися засідання Наглядової ради, на яких були 
прийняті наступні рішення: 1). Призначення (перепризначення) зовнішнього аудитора (аудиторської фірми). 
Визначення умов договору, що укладатиметься з зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою). 2). Формування 
пропозицій для загальних зборів акціонерів про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. 3). Про передачу функцій Аудиторського комітету. 4). Про 
скликання загальних зборів акціонерів.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядовою радою не застосовується будь-яких 
процедур при прийнятті рішень. Діяльність Наглядової ради не зумовила будь-яких змін у фінансово-господарській 
діяльності товариства.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: В складі Наглядової ради не створено жодного комітету.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи Наглядової ради не проводилася.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової 
ради

Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний
 член 

наглядової 
ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Кларк Девід Джорж д/нX

Віджай Гойал д/нX

Ана Ескобедо д/нX

Іщук Сергій Іванович д/нX

Лагодієнко Олег Вікторович д/нX
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X

д/н

Член наглядової ради не може бути одночасно членом ревізійної комісії товариства або обіймати 
посаду генерального директора товариства.

X

д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками?

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента

Загальний опис прийнятих рішень: видача наказів та розпоряджень, пов'язаних з поточними справами товариства; 
видача довіреностей; підписання договорів. Діяльність виконавчого органу протягом
звітного періоду не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалась.

Оцінка роботи виконавчого органу

Основними ризиками, що притаманні фінансовим інструментам, які підприємство використовує в ході своєї 
діяльності, є: кредитний ризик, ризик ліквідності, а також ринковий ризик, який включає валютний ризик. 
Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повністю або частково свої зобов’язання 
перед підприємством вчасно, що призведе до фінансових збитків підприємства. З метою попередження кредитного 
ризику підприємство здійснює торгівельні операції з відомими і кредитоспроможними третіми сторонами. 

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Мауро Лонгобардо Управління поточною діяльністю товариства.
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так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні
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так

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

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

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)

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)

X

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

 Так Ні

так, створено ревізійну 
комісію

1

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________

3

Відповідно до політики підприємства клієнти, що бажають співпрацювати на кредитних умовах, в кожному 
конкретному випадку відповідно аналізуються і затверджуються. Додатково, підприємство застосовує акредитивну 
форму оплати за реалізовані товари та послуги з такими контрагентами. Крім того, залишки дебіторської 
заборгованості постійно контролюються, завдяки чому вірогідність виникнення безнадійної заборгованості є 
незначною. Грошові кошти підприємства розміщуються у банках, які знаходяться в Україні і мають позитивну 
ділову репутацію. Керівництво підприємства здійснює постійний моніторинг їхнього фінансового стану. Ризик 
ліквідності являє собою ризик того, що підприємство не зможе вчасно виконувати свої зобов’язання. ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності, включаючи 
прогнозування руху грошових коштів для забезпечення виконання своїх платіжних зобов’язань. Валютний ризик 
являє собою ризик того, що фінансові результати підприємства зазнають негативного впливу у результаті змін курсів 
обміну валют, які мають відношення до операцій підприємства. Управління ризиками фінансових інструментів 
здійснює департамент казначейства фінансової служби підприємства шляхом ідентифікації та оцінки ризиків, а 
також розробки та впровадження відповідних процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність 
підприємства. Контроль за ефективністю попередження фінансових ризиків здійснює Комітет з управління ризиками
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Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

X

X

X

так

X

X

д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X
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X

д/н

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

X

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

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

АрселорМiттал Дуiзбург 
Бетайлiгунгсгезельшафт мбХ 
(ArcelorMittal Duisburg 
Beteiligungsgeselschaft mbH)

HRB 7562 95,1282641

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

3859533000 1534 Відповідно до пункту 3 Розділу І Положення про припинення 
депозитарною установою провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 №431, уповноважений на 
зберігання не обслуговує рахунки власників цінних паперів, не 
складає облікові реєстри власників цінних паперів.

27.06.2018

Опис: д/н

Посадовими особами органів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є фізичні особи – голова та члени 
наглядової ради, ревізійної комісії, генеральний директор та головний бухгалтер. Члени наглядової ради 
обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, запропонованих акціонерами, шляхом 
кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа 
простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Члени ревізійної комісії обираються 
загальними зборами з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа 
юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори обирають склад 
ревізійної комісії з числа кандидатів, запропонованих акціонерами в порядку, передбаченому для 
пропозицій до порядку денного відповідних загальних зборів. Обрання та відкликання повноважень 
генерального директора здійснює наглядова рада. Головний бухгалтер призначається генеральним 
директором. Виплата будь-якої винагороди або компенсації посадовим особам товариства, в разі їх 
звільнення, не передбачена.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення 
щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх 
питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства окрім тих, що згідно з чинним 
законодавством та статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: перевірку фінансово-господарської діяльності 
товариства за результатами фінансового року та готує за підсумками такої перевірки висновок; 
спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за ініціативою Ревізійної комісії, за 
рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, або на вимогу акціонерів 
(акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій 
товариства. Ревізійна комісія має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та 
вимагати скликання позачергових Загальних зборів; отримувати доступ до інформації про діяльність 
товариства в межах її запиту; визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 
залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Наглядова рада є колегіальним органом 
товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним 
законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність 
Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх 
положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції 
Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному 
директору; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 
про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 
зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про проведення 
чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, 
встановлених законодавством; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних 
зборів Наглядовою радою; обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, 
встановлених чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про запрошення на Загальні збори 
представників аудитора (аудиторської фірми) товариства, посадових осіб товариства незалежно від 
володіння ними акціями товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового 
колективу товариства, будь-яких інших осіб; визначення особи, що уповноважується головувати на 
Загальних зборах, визначення особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних 
зборів; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше 
викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та 
інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, не більше ніж 25 відсотків вартості 
активів товариства; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію 
структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; прийняття рішення про приєднання до 
товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про 
приєднання у випадку, якщо товариству належать більш як дев’яносто відсотків простих акцій 
акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до 
статуту, пов’язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 
до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а також в 
інших випадках, передбачених чинним законодавством та статутом; прийняття рішення про вчинення 
або, якщо правочин порушує інтереси товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та статутом або про винесення на 
розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення 
ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 
виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про викуп 
розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; надсилання пропозицій акціонерам про 
придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний 
пакет акцій товариства відповідно до законодавства; обрання та припинення повноважень Генерального 
директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; затвердження умов 
договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його 
винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені товариства такий договір з 
Генеральним директором; обрання аудитора (аудиторської фірми товариства для проведення аудиторської 
перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов 
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати 
його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 
призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 

© SMA 244329742020 р. 



затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту 
(з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством 
достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством 
інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; розгляд звіту Генерального 
директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення про обрання 
оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним 
законодавством; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству 
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати 
її послуг; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством про 
акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства. 
Повноваження головного бухгалтера: є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 
товариства.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі звіту 
про управління (звіту керівництва), який також включає звіт про корпоративне управління (але не є 
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту 
аудитора, річної інформації емітента цінних паперів (що включає звіт про корпоративне управління), яку 
ми очікуємо отримати після цієї дати. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу 
інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У 
зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 
інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи 
стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 
які б необхідно було включити до звіту. Коли ми ознайомимося з річною інформацію емітента цінних 
паперів (що включає звіт про корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить 
суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 

9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Кількість за типами акцій

АрселорМiттал Дуiзбург 

Бетайлiгунгсгезельшафт 

мбХ (ArcelorMittal Duisburg 

Beteiligungsgeselschaft mbH)

HRB 7562 д/н, Duisburg, 

Vohwinkelstrasse 107, 47137, 

д/н, НІМЕЧЧИНА

3671506780 95,128264 3671506780 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

3671506780 95,128264 3671506780 0Усього:
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X. Структура капіталу

№

з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 

акцій (шт.)

Номінальна 

вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 3859533000 1,00 Права: 1. брати участь в управлінні товариством; 2. отримувати 

дивіденди; 3. отримувати інформацію про господарську діяльність 

товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством; 4. 

отримати у разі ліквідації товариства частину його майна або 

вартість частини майна товариства; 5. переважне право у процесі 

емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття 

Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у 

порядку, встановленому законодавством; 6. призначати свого 

представника для участі у Загальних зборах акціонерів товариства; 

7. вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством 

належних йому голосуючих акцій товариства, якщо він (акціонер) 

зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти 

прийняття Загальними зборами рішень про злиття, приєднання, 

поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; надання згоди 

на вчинення товариством значних правочинів, у тому числи про 

попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 

надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є 

заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу; 8. акціонери 

можуть мати також інші права, передбачені статутом та/або 

чинним законодавством. Обов'язки: 1. додержуватися вимог 

статуту, внутрішніх документів товариства, виконувати рішення 

Загальних зборів акціонерів товариства, інших органів товариства; 

2. виконувати свої зобов’язання перед товариством, в тому числі 

пов’язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством 

та/або статутом; 3. не розголошувати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність товариства; 4. 

виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним 

законодавством.

Щодо акцій товариства не здійснено публічну 

пропозицію та акції товариства не допущені до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до

біржового реєстру.

Примітки: д/н

прості іменні
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифі-

каційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

14.04.2004 192/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку

1,00 3859533000,003859533000 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля 

цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі: акції товариства не включені 

до біржового реєстру жодної фондової біржі. Мета емiсiї: залучення коштів. Спосіб, в який здійснювалась пропозиція: відповідно до плану розміщення акцій ВАТ "Криворіжсталь", 

яке створено шляхом корпоратизації Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

UA0403911003UA0403911003 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата 

реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 

випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску

Міжнародний 

ідентифі-

каційний номер

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу 

за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

14.04.2004 3859533000

Опис: Відповідно до пункту 3 Розділу І Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 №431, уповноважений на зберігання не обслуговує рахунки власників цінних паперів, не складає облікові реєстри власників цінних 

паперів.

192/1/04 UA0403911003 3859533000 3859533000 5316700 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 

році

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, гр

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів

За результатами звітного 

періоду

У звітному періоді

0

0

0

10845287730

2,81

10253518074,4

30.10.2019

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 

10.10.2019; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення 

дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.10.2019;

0

0

0

0

0

0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів безпосередньо 

акціонерам із зазначенням сум (грн) 

перерахованих/ відправлених 

дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів

15.10.2019

Спосіб виплати дивідендів через 

депозитарну 

систему 

України

д/нд/н д/н

14.01.2020 1139279743,31

21.01.2020 1139279743,31

29.01.2020 1139279743,31

03.02.2020 1139279743,31

17.02.2020 1139279743,31

26.02.2020 1139279743,31

03.03.2020 1139279743,31

10.03.2020 1139279743,31

17.03.2020 1139280127,93
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Порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснювалась кількома частками, пропорційно всім 

особам, що мають право на отримання дивідендів, за рахунок чистого прибутку отриманого ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у наступних роках: 2015 рік у сумі 1384749450 грн., 2016 рік у сумі 

2704115686 грн., 2017 рік у сумі 5061847362 грн., 2018 рік у сумі 1694575232 грн. Виплата дивідендів 

здійснювалась кількома частками. Строк виплати дивідендів: початок 04.11.2019 - кінець 09.04.2020 

(відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»); Найменування уповноваженого 

органу, який прийняв рішення: Наглядова рада. Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему 

України.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)

Орендовані основні засоби 

(тис. грн)

Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

20428236 22051229 0 0 20428236 22051229

22910472 25384090 0 15014 22910472 25399104

1783384 1633126 476340 751330 2259724 2384456

1237096 1232616 921940 928695 2159036 2161311

12679 2635 0 0 12679 2635

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

46371867 50303696 1398280 1695039 47770147 51998735

Опис: Ступінь зносу основних засобів  складає  56,11%, в тому числі: будівлі та споруди – 48,52 %, машини та 

обладнання – 59,83%, транспортні засоби – 57,71%, інші основні засоби – 68,14%. Впродовж звітного періоду 

надійшло основних засобів на суму 11932886 тис.грн. Вибуття основних засобів склало 713410 тис.грн. Станом на 

31.12.2019 первісна вартість основних засобів склала 107199484тис.грн., знос – 59442016тис. грн.., в тому числі:  по 

будівлям та спорудам  первісна вартість склала 39284494тис.грн., знос – 18856258 тис.грн., по машинам та 

обладнанню первісна вартість склала - 56896922тис.грн., знос - 33986450 тис.грн., по транспортним засобам 

первісна вартість склала – 5387858 тис.грн., знос - 3128134 тис.грн., по іншим засобам первісна вартість склала - 

5630210тис.грн., знос - 3471174тис.грн. Станом на 31.12.2020 первісна вартість основних засобів склала 

118481756тис.грн., знос – 66485656тис. грн., в тому числі: по будівлям та спорудам  первісна вартість склала 

42833222тис.грн., знос – 20781993тис.грн., по машинам та обладнанню первісна вартість склала - 63226552 тис.грн., 

знос - 37827448тис.грн., по транспортним засобам первісна вартість склала – 5638856тис.грн., знос - 

3254400тис.грн., по іншим засобам первісна вартість склала - 6783126тис.грн., знос -  4621815тис.грн.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

46359188 50301061 1398280 1695039 47757468 51996100

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

12679 2635 0 0 12679 2635  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

60879286

3859533

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 57019753 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 57019753 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 56771607 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 

56771607 тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3859533

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

60631140

3859533

3859533
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

596609

0

23235663

27470270

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3637998Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" не має зобов'язань: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за 

сертифікатами ФОН, за векселями, зі іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за 

фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Кредит від Європейського банку 

реконструкції та розвитку

20.12.2018 3637998 3,2 12.12.2024
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у грошовій 

формі 

(тис. грн)

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої

 продукції

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

відсотках 

до всієї 

реалізо-

ваної 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№

з/п

Основний 

вид 

продукції у грошовій 

формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

7961124 12,6 3417 тис.тон3417 тис.тон 12,51 Концентрат 7961124

5792269 9,1 676 тис. тонн676 тис. тонн 9,12 Чавун 5792269

48185055 76 4462 тис. тонн4468 тис. тонн 75,93 Прокат 48178377
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Відсоток від 

загальної 

собівартості 

реалізованої 

продукції (у 

відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№

з/п

Склад витрат

31 2

431 Сировина та інші матеріали

152 Газ, електроенергія та вода

143 Знос та амортизація

94 Заробітна плата (з відрахуваннями)

85 Транспортні витрати

76 Ремонт та технічне обслуговування
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ»

25642478

вул. Жилянська, будинок 48,50А, м. Київ, 01033, УКРАЇНА

+38 044 4909000

+38 044 4909001

1973

22.06.2001

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Інформація щодо виду послуг, які надає особа: аудиторські послуги.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

24432974

1211036300

24.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ 
КРИВИЙ РІГ"

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Адреса, 
телефон

вулиця Орджонікідзе, 1, місто Кривий Ріг, Дзержинський, Днiпропетровська область, 50095, 
УКРАЇНА, +380564991623

КОДИ

МЕТАЛУРГІЙНИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 19504

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

291103 316828

12553995 5924460

47757468 51996100

107199484 118481756

59442016 66485656

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60662785 58303758

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

338643 380563

629746 697391

12679 26351015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 59186 76381016

    знос інвестиційної нерухомості 46507 50031017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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9948534 7438127

4142053 3426006

4342095 2833168

1464386 1178953

0 0

0 0

0 0

0 0

22080986 19143229

153253 253113

3195554 1935478

332855 0

0 0

0 0

337117 306075

1005218 867691

1005204 867685

0 0

36881636 30045798

0 0

97544421 88349556

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

14 61166    Готівка

1429 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

159545 1020851190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

3859533 3859533

0 0

26813859 26321103

0 0

26813859 26321103

578930 578930

29378818 30119720

0 0

3133782 2365594

2183668 2846473

1404404 1566615

10141500 9604586

0 0

0 0

2209245 2581278

9998745 8196186

26771781 17865684

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 60631140 60879286Усього за розділом I

1510

1515

3047624 2327942

372022 497962

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 136815 596609    розрахунками з бюджетом

1621 0 353940        у тому числі з податку на прибуток

1625 156758 165625    розрахунками зі страхування

1630 738520 780690    розрахунками з оплати праці

1635 329240 486261Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 10765807 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 7786 8257Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 2428865 5050778Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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М. Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

97544421 88349556

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4

© SMA 244329742020



2021.01.01

КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

63496684 62409226

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

58845530 63503128

4651154 0

0 1093902

0 0

0 0

0 0

324998 1021585

0 0

2159849 2567827

48092 63169

701915 47025

0 0

0 0

2066296 0

0 2750338

0 0

1240995 525124

0 0

0 0

0 0

847674 0

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

22373 572180Інші фінансові доходи

0 2703282    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

© SMA 244329742020



740902 0

0 2265232

37699727 45621975

4625350 4505589

1006207 971834

7740263 7326812

9172536 7817879

60244083 66244089

3859533000 3859533000

3859533000 3859533000

0,19 (0,59)

0,19 (0,59)

0 2,81

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(106772) 438050Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

М. Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

(600922) (913707)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(600922) (913707)

108166 164467

(492756) (749240)

248146 (3014472)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

69357277 63193268

6221953

0 0

486261 329240

22373 35867

8908

0 0

0 0

426901 1915220

3647644 3473733

1358712 2614682

0

1479569

27096 28858

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

8340130

22774

0

1078712

6471575 83905113005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

16940 723933020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

51483412 622946833100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

1315183 12574853110Відрахувань на соціальні заходи

280000 11351133116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

1532533135Витрачання на оплату авансів 253113

259163 275275

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

732037 5952953190Інші витрачання

18232201 38165593195Чистий рух коштів від операційної діяльності

6641 33923205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

1429 3583200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(5673274) (7033161)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

5681344 70369113260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

10765807 794813355Сплату дивідендів

0 32969843305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

1264124 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

846149 8236513365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

(12876080) 23938523395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(317153) (822750)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

1005218 20088133405Залишок коштів на початок року

179626 (180845)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

867691 10052183415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Звіт про власний капітал

за 2020 рік

3859533 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

3859533 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

26813859 578930

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

26813859 578930

(492756) 0

0 0

29378818 0

0

0 0

740902 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

29378818 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60631140

0

740902

0

0

0

0

0

60631140

(492756)

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід (492756) 0 0 0 0 (492756)
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Примітки: д/н

М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

3859533 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(492756) 0

26321103 578930

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

740902 0

30119720 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248146

60879286

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2021.01.01

24432974

1211036300

24.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ 
КРИВИЙ РІГ"

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Адреса, 
телефон

вулиця Орджонікідзе, 1, місто Кривий Ріг, Дзержинський, Днiпропетровська область, 50095, 
УКРАЇНА, +380564991623

КОДИ

МЕТАЛУРГІЙНИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 19504

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

291103 316828

12553995 5924460

47757640 51996437

107199699 118482194

59442059 66485757

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60662957 58304095

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

338643 380563

629746 697391

12679 26351015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 59186 76381016

    знос інвестиційної нерухомості 46507 50031017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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10097927 7575431

4188620 3477267

4444776 2915501

1464531 1182663

0 0

0 0

0 0

0 0

21813892 18903209

153254 253273

3195554 1935478

332855 0

0 0

0 0

338333 307616

1011249 868909

1011235 868903

0 0

36773451 29947569

0 0

97436408 88251664

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

14 61166    Готівка

1429 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

161813 1036531190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

3859533 3859533

0 0

26809237 26307220

0 0

26809237 26307220

578930 578930

29380047 30122336

0 0

3127802 2355041

2216891 2905103

1404404 1566615

10168743 9652663

0 0

0 0

2209245 2581278

9700518 7902675

26639923 17731005

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 60627742 60867996Усього за розділом I

1510

1515

3047624 2327942

372022 497962

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 172085 625361    розрахунками з бюджетом

1621 860 354880        у тому числі з податку на прибуток

1625 179596 190647    розрахунками зі страхування

1630 842647 883060    розрахунками з оплати праці

1635 331703 487287Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 10765807 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 7786 8257Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 2430536 5052440Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

1490 (5) (23)Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1695

1700

1800

1900

26639923 17731005

0 0

0 0

97436408 88251664

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

63517295 62423831

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

58618308 63272793

4898987 0

0 848962

0 0

0 0

0 0

90270 796555

0 0

2162365 2572022

49488 65010

703979 54700

0 0

0 0

2073425 0

0 2744139

0 0

1246447 528884

0 0

0 0

0 0

849372 0

За 
аналогічний
період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

22394 5722402200

0 0Інші фінансові доходи

0 2700783    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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742292 0

0 2263623

36402542 44321821

5341494 5201871

1148276 1128212

7740325 7326855

9006234 7653464

59638871 65632223

3859533000 3859533000

3859533000 3859533000

0,19 (0,59)

0,19 (0,59)

0 2,81

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(107080) 437160Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

(612239) (919353)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(612239) (919353)

110201 165483

(502038) (753870)

240254 (3017493)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

742289 (2263626)

3 3

240272 3017488

(18) (5)

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії
2470

    неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії
2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

68205882 62039639

6221953

0 0

487287 331703

22394 35927

8908

0 0

0 0

442619 1931125

4246813 4030525

1712692 2906528

147103

1621356

27168 28858

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

8340139

22774

200430

1229498

6471625 83905673005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

16940 723933020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

49036328 598494673100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

1480467 14158013110Відрахувань на соціальні заходи

282764 11380693116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

1532543135Витрачання на оплату авансів 253273

3467 3225

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

747697 6207053190Інші витрачання

18154684 38222153195Чистий рух коштів від операційної діяльності

6641 33923205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

1429 3583200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(5600570) (7033161)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

5608640 70369113260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

10765807 794813355Сплату дивідендів

0 32969843305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

1264124 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

846149 8236513365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

0 03390Інші платежі

(12876080) 23938523395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(321966) (817094)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

1011249 20091883405Залишок коштів на початок року

179626 (180845)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

868909 10112493415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

24432974

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Консолідований звіт про власний капітал

за 2020 рік

3859533 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

3859533 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-

вий капітал

резервний 

капітал

нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

неопла-

чений 

капітал

вилу-

чений 

капітал

всього

Некон-

трольова-

на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12

26809237 578930

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

26809237 578930

(502017) 0

0 0

29380047 0

0

0 0

742289 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

29380047 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60627747

0

742289

0

0

0

0

0

60627747

(502017)

0

(5) 60627742

0

0 0

3 742292

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(5) 60627742

(21) (502038)

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід (502017) 0 0 0 0 (502017)

0 0

0 0

0 0

0 0

(21) (502038)
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Примітки: д/н

М.Лонгобардо

С.А.Плічко

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

3859533 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(502017) 0

26307220 578930

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

742289 0

30122336 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240272

60868019

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(18) 240254

(23) 60867996

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(надалі – «Компанія») було зареєстроване згідно з законодавством України. Кінцевою 
контролюючою стороною Компанії є компанія ArcelorMittal S.A., акції якої публічно 
котируються на Люксембурзькій фондовій біржі. Історія Компанії бере свій початок з 1934 року. 
У 2004 році згідно з наказом Мiнiстерства промислової політики України вiд 7 квітня 2004 року 
№ 166 «Про створення Відкритого акціонерного товариства (надалі – «ВАТ») «Криворiжсталь» 
було створене ВАТ «Криворiзький гiрничо-металургiйний комбінат «Криворiжсталь» шляхом 
перетворення Криворізького державного гiрничо-металургiйного комбінату «Криворiжсталь». 
Наприкінці жовтня 2005 року компанія Mittal Steel GMBH (Німеччина), пізніше перейменована 
на ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH, придбала 93.2% пакета акцій ВАТ 
«Криворiзький гiрничо-металургiйний комбінат «Криворiжсталь». 28 жовтня 2005 року Фонд 
державного майна України і Mittal Steel GMBH підписали відповідний договір купівлі-продажу. 
26 листопада 2005 року (надалі – «дата придбання») Mittal Steel GMBH здійснив платіж та 
одержав контроль над Компанією. Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року ArcelorMittal 
Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH володів 95.13% акцій Компанії (Примітка 10). Компанія є 
підприємством гірничо-металургійного комплексу України з повним металургійним циклом, до 
складу якого входять: коксохімічне виробництво, гірничо-збагачувальне виробництво, 
шахтоуправління з підземного видобутку руди та металургійне виробництво, яке в свою чергу 
складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Компанія спеціалізується 
на виробництві арматурної сталі та катанки із звичайних та низьколегованих марок сталей, а 
також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, 
доменний шлак. Починаючи з 2 березня 2015 року, посаду Генерального директора обіймав 
Кахлон Парамджіт Сінгх. 17 лютого 2020 року на посаду Генерального директора Компанії був 
призначений Мауро Лонгобардо. Юридична адреса та місце розташування основних виробничих 
потужностей Компанії: вул. Криворіжсталі, 1, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50095, 
Україна. Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Генеральним директором паном 
Мауро Лонгобардо та фінансовим директором – головним бухгалтером паном Плічком Сергієм 
Анатолійовичем 7 квітня 2021 року.
2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала 
ознаки стабілізації після років політичної та економічної напруги. У 2020 році українська 
економіка скоротилася на приблизно 4.4% реального ВВП у результаті спалаху коронавірусної 
хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню COVID-19 (2019: зростання реального ВВП у розмірі близько 3.2%), але 
втримала помірний рівень інфляції у розмірі 5.0% (2019: 4.1%) разом з незначною девальвацією 
національної валюти (приблизно на 4.4% щодо долару США та 6.4% щодо євро у порівнянні із 
середніми показниками за попередній рік). Україна продовжує обмежувати свої політичні та 
економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги анексію Криму, автономної республіки у складі 
України, а також збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької 
областей. У результаті цього українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок 
Європейського Союзу («ЄС»), реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі із ЄС, а також інші ринки. Для подальшого сприяння провадженню 
господарської діяльності в Україні Національний банк України («НБУ») у 2019 році ліквідував 
вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на 
репатріацію дивідендів і поступово знизив свою облікову ставку вперше за останні два роки, з 
18.0% в квітні 2019 року до 11.0% у січні 2020 року. Облікова ставка була надалі знижена у 2020 
році, та складає 6.0% з 12 червня 2020 року. Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 
2020 році продовжував залишатися високим у силу існування значної суми державного боргу, 
яка підлягає погашенню у 2021 році, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та 
зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше 
проблем із джерелами фінансування. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, 
від успіху українського уряду в реалізації запланованих структурних реформ та ефективного 
співробітництва з Міжнародним валютним фондом («МВФ»). Поточний довгостроковий 
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рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті, присвоєний Україні рейтинговим 
агентством Fitch, був зафіксований на рівні показника «B», а прогноз переглянутий із 
«позитивного» на «стабільний» у квітні 2020 року. Із початку 2020 року у світі став швидко 
поширюватися новий коронавірус (COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація 
охорони здоров’я («ВООЗ») у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які 
вживають багато країн для стримування поширення COVID-19, призводять до значних 
операційних складнощів для багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові 
ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, COVID-19 може істотно вплинути на діяльність 
багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але не обмежуючись, порушенням 
операційної діяльності у результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням 
ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням 
фінансування. Окрім того, Компанія може зіштовхнутися з іще більшим впливом COVID-19 у 
результаті його негативного впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. 
Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Компанії великою мірою залежить від 
тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. Вплив спалаху 
коронавірусної хвороби COVID-19. Компанія провадить свою операційну діяльність у секторах, 
які зазнали меншого впливу COVID-19, тому наслідки пандемії для операційних і фінансових 
показників діяльності Компанії у 2020 році були обмеженими. Основний вплив на діяльність 
Компанії відбувся у другому кварталі 2020 року, коли були введені більш жорсткі заходи 
карантину та виробництво скоротилося через деяку слабкість попиту, але ситуація покращилася 
у третьому кварталі. Ланцюги постачань сировини, обладнання та послуг для Компанії, її 
платоспроможність та ліквідність внаслідок пандемії суттєво не постраждали. Істотність впливу 
COVID-19 на майбутню операційну діяльність Компанії великою мірою залежить від тривалості 
та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. Керівництво буде продовжувати 
здійснювати моніторинг розвитку ситуації, пов'язаної з пандемією, та вживатиме необхідних 
заходів для запобігання відповідним ризикам. 
3. НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ). 
Прийняття до застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
У 2020 році Компанія прийняла до застосування усі нові та переглянуті стандарти, випущені 
Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності («Рада з МСФЗ»), та тлумачення, прийняті 
Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності («КТ МСФЗ»), які 
стосуються діяльності Компанії і в обов’язковому порядку набувають чинності для звітних 

 періодів, які починаються на або після 1 січня 2020 року: Поправки до посилань на 
Концептуальні Основи в стандартах МСФЗ. Поправки до МСБО 1 «Подання Фінансової 
звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення 
матеріального. Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – Визначення поняття бізнесу. 
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти розкриття інформації» – Реформа базової відсоткової 
ставки. Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» – Пільги на оренду, пов'язані з Covid-19. Прийняття до 
застосування переглянутих стандартів та тлумачень не завдало суттєвого впливу на фінансовий 
стан або показники діяльності Компанії, відображені в фінансовій звітності, і не призвело до будь-
яких змін в обліковій політиці Компанії та сумах, відображених за поточний або попередні роки. 
Нові та переглянуті стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності. На дату 
затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до 
стандартів, були випущені, але іще не набули чинності: Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 4 «Договори страхування» та МСФЗ 16 «Оренда» – 
Реформа базової відсоткової ставки: фаза ІІ1. Поправки до МСФЗ 4 «Договори страхування» – 
Відтермінування дії МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»1.  Запропоновані поправки до МСФЗ 16 
«Оренда» – Пільги на оренду, пов'язані з Covid-191.  Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 
– Зміни посилання на Концептуальну основу в стандартах МСФЗ2.  Поправки до МСБО 16 
«Основні засоби» – Поправки, які забороняють компанії вираховувати із первісної вартості 
основних засобів суми, отримані від продажу об’єктів, вироблених під час підготовки активу до 

 його використання за призначенням2. Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
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зобов’язання та умовні активи» – Обтяжливі контракти – витрати на виконання договору2. 
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2017–2020 років (зміни до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16, 
МСБО 41)2. МСФЗ 17 «Договори страхування» – новий стандарт фінансової звітності для 
договорів страхування, в якому розглянуто питання визнання та оцінки, подання та розкриття 
інформації3. Поправки до МСБО 1 «Подання Фінансової звітності» – Класифікація зобов’язань 
як короткострокових та довгострокових3; Поправки до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в 
облікових оцінках та помилки» – Визначення облікових оцінок3. Поправки до МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності» – Розкриття облікової політики3. Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована 
фінансова звітність» і МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Продаж або 
розподіл активів між інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством4. 1 
Набувають чинності стосовно річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2021 року, 
причому дозволяється дострокове застосування. 2 Набувають чинності стосовно річних періодів, 
які починаються з або після 1 січня 2022 року, причому дозволяється дострокове застосування. 3 
Набувають чинності стосовно річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2023 року, 

 причому дозволяється дострокове застосування. 4 Набувають чинності стосовно річних періодів, 
які починаються з або після дати, яка має бути визначена, причому дозволяється дострокове 
застосування. Керівництво Компанії продовжує здійснювати оцінку впливу поправок та нових 
стандартів у майбутніх періодах, проте не очікує їх суттєвого впливу на фінансову звітність 
Компанії.
4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Заява про відповідність. Ця фінансова 
звітність – є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка підготовлена у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо підготовки та подання окремої 
фінансової звітності підприємств як того вимагає законодавство. Як наслідок, ця окрема 
фінансова звітність відрізняється від консолідованої фінансової звітності, яку також готує 
Компанія, та в якій фінансова звітність Компанії та її дочірніх підприємств подається як 
фінансова звітність єдиного суб’єкта господарювання шляхом об’єднання подібних статей 
активів, зобов’язань, доходів та витрат та грошових потоків Компанії з аналогічними статтями її 
дочірніх підприємств. У цій окремій фінансовій звітності інвестиції у дочірні підприємства 
обліковуються за методом участі у капіталі. Відповідно до законодавства України, Компанія має 
представляти фінансову звітність у формі, яка встановлена Міністерством Фінансів України, яка 
включає статті, що є незастосовними до Компанії. Додатково, звіт про фінансові результати 
(інший сукупний дохід) включає звіт про елементи операційних витрат, представлення якого в 
фінансовій звітності не є вимогою МСФЗ. Керівництво Компанії вважає, що включення 
інформації, яка не є вимогою МСФЗ, не заважає представленню інформації, що є суттєвою для 
користувачів фінансової звітності. Основа підготовки фінансової звітності. Ця фінансова 
звітність Компанії була підготовлена на основі принципу історичної вартості. Історична вартість 
переважно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на 
товари і послуги. Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті 
продажу активу або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між 
учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому 
спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої 
вартості активу або зобов’язання Компанія бере до уваги характеристики відповідного активу 
або зобов’язання так, ніби учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення 
ціни активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або 
розкриття у цій фінансовій звітності визначається на такій основі, за виключенням операцій 
виплат на основі акцій, які входять у сферу застосування МСФЗ 2, операцій оренди, які входять у 
сферу застосування МСФЗ 16, та інших вартостей, які мають певну схожість зі справедливою 
вартістю, але не є справедливою вартістю, такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 або 
вартість при використанні згідно з МСБО 36. Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки 
справедливої вартості розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, 
наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, 
і важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому: вхідні дані Рівня 1 
являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 
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 зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ на дату оцінки; вхідні дані Рівня 2 являють 
собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які можна спостерігати для 
активу чи зобов’язання прямо або опосередковано; та вхідні дані Рівня 3 – це вхідні дані для 
активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
Функціональна валюта. Функціональною валютою Компанії є українська гривня («гривня» або 
«грн»), валюта основного економічного середовища, у якому підприємство здійснює свою 
діяльність. Операції в іноземних валютах. Операції, деноміновані у валютах, які відрізняються від 
функціональної валюти, визнаються за курсами обміну, які діяли на дати відповідних операцій. 
На кінець кожного звітного періоду монетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, 
перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, які діяли на звітну дату. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються 
із використанням курсів обміну валют, які діяли на дату первісного визнання. Немонетарні статті, 
які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням 
курсів обміну валют, які діяли на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці за 
монетарними статтями визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони 
виникають. Курсові різниці, що виникають в результаті операційної діяльності, відображаються у 
складі інших операційних витрат або доходів, інші курсові різниці відображаються у складі 
фінансових витрат або доходів. 
Валюта подання. Валютою подання цієї фінансової звітності Компанії є українська гривня.
Визнання доходів. Компанія визнає дохід від договорів з клієнтами згідно з МСФЗ 15, за яким 
доходи від реалізації визнаються для відображення передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам 
у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку Компанія, як передбачається, матиме право в 
обмін за ці товари та послуги. Компанія використовує п’яти етапну модель для визнання доходів: 
виявлення договору з клієнтом; виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі; визначення 
ціни операції; розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах; визнання 
доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) Компанія задовольняє зобов’язання щодо 
виконання. Для договорів Компанії з клієнтами зобов’язання щодо виконання виконується на 
певний момент часу, а не протягом певного часу – зокрема, на момент коли товари 
постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до його клієнтів. Контроль 
переходить на момент, коли товари стають доступними для перевізника або коли покупець 
отримує у володіння товари (коли покупець отримує ризики та винагороди/вигоди від володіння 
товарами). Цей момент часу залежить великою мірою від умов постачання, як визначено у 
відповідному договорі. Момент визнання доходів збігається з моментом передачі права власності 
на товари згідно з умовами постачання за договором (зазвичай на основі міжнародних умов 
торгівлі – Incoterms), коли клієнт отримує істотні ризики та винагороди від володіння товарами, а 
Компанія отримує право на платежі за доставлені товари. Компанія не має практики надавати 
гарантії за продані товари своїм клієнтам. Договори Компанії з клієнтами не містять будь-яких 
істотних фінансових компонентів. Ціна операції визначається як ціна договору, за вирахуванням 
змінної величини компенсації у вигляді торгових скидок (якщо такі є). Торгові скидки надаються 
клієнтам Компанії на основі обсягів продажів. На кінець кожного звітного періоду керівництво 
оцінює найвірогіднішу суму цієї змінної величини компенсації і вносить відповідні коригування у 
суму доходів. З практичних причин Компанія розробила свою облікову політику щодо визнання 
доходів згідно з міжнародними умовами торгівлі DAF (доставки до кордону) і DAP (доставки у 
пункт призначення), які історично становили від 5% до 7% продажів. Моментом часу для 
визнання доходів є доставка товарів до кордону. Зокрема, згідно з оцінками керівництва, доходи 
визнаються протягом двох календарних днів від дати, коли товари були відправлені із заводу. 
Згідно з історичними даними, керівництво вважає, що два дні є достатнім часом для доставки 
продукції від заводу до кордону.
Визнання витрат. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони були понесені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з 
доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони 
були понесені. Операційні витрати в розділі 3 звіту про фінансові результати (інший сукупний 
дохід) відображаються за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих 
витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблені та спожиті самою 
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Компанією.
Витрати за позиками. Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються операцій придбання, 
будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до 
очікуваного використання або продажу потрібен значний період часу, додаються до первісної 
вартості цих активів до того моменту, поки такі активи не будуть, в основному, готові до їх 
очікуваного використання або продажу. Курсові різниці, що виникають на основній сумі 
довгострокових кредитів банків, не включаються до суми витрат на позики. Усі інші витрати за 
позиками визнаються у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід) того періоду, в 
якому вони понесені.
Податок на додану вартість. Дохід від реалізації, витрати та немонетарні активи визнаються за 
вирахуванням суми податку на додану вартість («ПДВ»), крім випадків коли: ПДВ, сплачений під 
час придбання активів або послуг, не підлягає відшкодуванню податковим органом; у такому 
випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, в 
залежності від обставин; та дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з 
урахуванням суми податку на додану вартість.
Оренда. Датою першого застосування Компанією МСФЗ 16 «Оренда» є 1 січня 2019 року – 
початок річного звітного періоду, у якому Компанія вперше застосовує цей стандарт. МСФЗ 16 
встановлює принципи визнання, оцінки, подання оренди та розкриття інформації про неї. Мета 
полягає у тому, щоб забезпечити надання орендарями та орендодавцями доречної інформації у 
такий спосіб, щоб ці операції були подані достовірно. У якості застосування практичного 
прийому Компанія не здійснювала повторну оцінку того, чи є договір орендою або чи містить він 
оренду на дату першого застосування МСФЗ 16 «Оренда». Натомість, Компанія застосовувала 
цей стандарт до договорів, які раніше були ідентифіковані як оренда із застосуванням МСБО 17 
«Оренда» та КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», та не застосовувала цей стандарт 
до договорів, які не були раніше ідентифіковані як такі, що містять оренду із застосуванням 
МСБО 17 та КТМФЗ 4. Також, як дозволено МСФЗ 16, Компанія обрала щодо оренди, для якої 
строк оренди закінчується протягом 12 місяців від дати першого застосування: (i) обліковувати 
цю оренду у такий самий спосіб, що і короткострокову оренду, та включати витрати, пов’язані з 
такою орендою, до складу розкритих витрат на короткострокову оренду у тому річному звітному 
періоді, який містить дату першого застосування. Компанія як Орендар. Визначення того, чи є 
договір орендою, або чи містить договір оренду, ґрунтується на оцінці та аналізі змісту угоди на 
початку дії договору: договір є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати 
користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію. 
На дату початку оренди Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов’язання по 
відношенню до всіх договорів оренди, за виключенням короткострокової оренди (зі строком 
оренди 12 місяців чи менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Компанія визнає 
орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю, 
що складається з: а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, як описано в параграфі 26 
МСФЗ 16; б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за 
вирахуванням отриманих стимулів до оренди; в) будь-яких первісних прямих витрат, понесених 
Компанією; та г) оцінки витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та 
переміщення базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення 
базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати 
здійснюються з метою виробництва запасів. На дату початку оренди Компанія оцінює орендне 
зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. На дату 
початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з 
вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку оренди, які не 
були сплачені на дату початку оренди: а) фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів 
до оренди, що підлягають отриманню; б) змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи 
ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди; в) 
суми, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості; г) ціна 
виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він 
скористається такою можливістю; та ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо 
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строк оренди відображає реалізацію орендарем можливості припинення оренди. Після дати 
початку оренди Компанія оцінює актив з права користування, застосовуючи модель
собівартості. Після дати початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання: а) збільшуючи 
балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням; б) зменшуючи 
балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та в) переоцінюючи балансову 
вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, згідно вимог МСФЗ 
16. Компанія як Орендодавець. Компанія класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну 
оренду, або як фінансову оренду. Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає 
в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда 
класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди 
щодо права власності на базовий актив. Компанія визнає орендні платежі від операційної оренди 
як дохід на прямолінійній основі.
Пенсійний план із визначеними виплатами. Компанія зобов’язана компенсувати Державному 
пенсійному фонду України кошти за пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам 
Компанії, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці (перелік професій «Список І» та 
«Список ІІ») і, відповідно, отримали право виходу на пенсію та одержання пенсії раніше 
визначеного пенсійним законодавством віку, а також здійснює одноразові виплати при виході 
працівників на пенсію. Цей пенсійний план з визначеними виплатами («План») не має 
фінансового фонду, і, відповідно, активів на його здійснення. Витрати, пов’язані з даним 
Планом, нараховуються у цій фінансовій звітності з використанням методу прогнозованої 
облікової одиниці стосовно працівників, які мають право на такі виплати, причому актуарні 
оцінки проводяться на кінець кожного звітного періоду. Чисте зобов’язання Компанії відносно 
даного Плану розраховується шляхом оцінки суми майбутніх виплат, які належать працівникам 
за надані ними послуги у поточному та попередньому періодах. Сума виплати потім 
дисконтується для визначення поточної вартості зобов’язання, яке відображається у звіті про 
фінансовий стан. Ставка дисконтування оцінюється з використанням фактичної дохідності 
корпоративних цінних паперів, які мають високий рейтинг, або державних цінних паперів, які 
мають такий же термін погашення, як і відповідне пенсійне зобов’язання, та які торгуються на 
фондових ринках, та коригується з урахуванням середнього очікуваного рівня інфляції. Категорії 
витрат по пенсійному плану з визначеними виплатами представлені таким чином: вартість 
поточних послуг (включаючи вартість послуг поточного та минулих періодів, а також прибутки 
або збитки від скорочень і погашень по пенсійному плану); чисті процентні витрати; та 
переоцінка. Компанія відображає вартість поточних послуг у складі прибутків та збитків, а саме, 
в складі собівартості реалізованої продукції, того періоду, в якому вони виникають. Чисті 
процентні витрати відображаються у складі фінансових витрат того періоду, в якому вони 
виникають. Переоцінка, яка включає актуарні прибутки та збитки, відображається негайно у звіті 
про фінансовий стан із визнанням відповідних доходів або витрат у складі іншого сукупного 
доходу того періоду, в якому вони виникають. Переоцінка, визнана у складі іншого сукупного 
доходу, відображається негайно у складі власного капіталу і не буде змінювати свою 
класифікацію на прибуток або збиток в наступних звітних періодах.
Пенсійний план з визначеними внесками. Компанія здійснює внески до Державного пенсійного 
фонду України виходячи із заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за цими 
внесками відображаються у статті «Заробітна плата та відповідні нарахування» в складі 
собівартості реалізованої продукції. Ці суми включаються до складу витрат у тому періоді, в 
якому вони були понесені.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток за рік включають в себе суму поточного 
податку і відстроченого податку.
Поточний податок. Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи 
з суми оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку 
або збитку, відображеного у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід), тому що в 
нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або які відносяться 
на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також тому, що в нього не включаються статті, 
які ніколи не підлягатимуть оподатковуванню або які ніколи не відносяться на витрати в цілях 
оподаткування. Зобов’язання Компанії з поточного податку на прибуток розраховується із 
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використанням чинних податкових ставок станом на кінець звітного періоду.
Відстрочений податок. Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими 
базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку шляхом використання 
методу балансового зобов’язання. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються 
щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи зазвичай 
визнаються щодо всіх тимчасових різниць, які відносяться на витрати, що враховуються для 
визначення об’єкту оподаткування, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність отримання 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці. 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як 
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде 
погашене зобов’язання, на основі діючого податкового законодавства на кінець звітного періоду. 
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть 
виникнути у результаті використання Компанією на кінець звітного періоду того або іншого 
методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та зобов’язань. 
Поточний податок на прибуток підприємств і відстрочений податок на прибуток визнаються 
витратами або доходом у складі прибутку або збитку, крім податку на прибуток, який визнається 
в іншому сукупному доході чи в складі власного капіталу за операціями, які відображаються 
безпосередньо в іншому сукупному доході чи у складі власного капіталу.
Основні засоби. Основні засоби відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість об’єкта 
основних засобів включає: ціну придбання, включаючи імпортні мита і пов’язані з таким 
придбанням податки, які не відшкодовуються; витрати на встановлення та налагодження 
основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів 
до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням. Первісна вартість об’єктів 
основних засобів також одночасно збільшується зі створенням забезпечення на обґрунтовану 
розрахунком суму зобов’язань, яке відповідно до законодавства виникає у Компанії щодо 
приведення земельних ділянок, на яких проводяться видобувні роботи, у стан, придатний для 
подальшого використання («рекультивація земель»). Таке збільшення відображається у вартості 
активів, до яких відноситься таке забезпечення. Основними засобами вважаються матеріальні 
активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, 
надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. Строк 
корисного використання об’єктів основних засобів визначається експертним шляхом при 
передачі об’єктів основних засобів в експлуатацію. Строк корисного використання (експлуатації) 
об’єктів основних засобів переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигід від його 
використання, а також на кінець кожного звітного періоду. Знос основних засобів нараховується 
з метою списання первісної (умовної) вартості об’єктів основних засобів за вирахуванням їх 
ліквідаційної вартості протягом корисного строку використання активу із використанням 
прямолінійного методу. Строки корисного використання груп основних засобів представлені 
таким чином: Групи основних засобів, Роки: Будівлі та споруди 10-50 років, Машини та 
обладнання 3-30 років, Транспортні засоби 5-15 років, Інші активи 2-20 років. Незавершене 
будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів. 
Незавершене будівництво не амортизується. Незавершене будівництво визнається у складі 
основних засобів якщо активи готові до використання, тобто коли вони будуть перебувати у 
місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Об’єкт 
основних засобів припиняють визнавати після вибуття або коли більше не очікується отримання 
майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу. Будь-який прибуток 
або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів 
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою 
вартістю), визнається у складі прибутку або збитку. Зменшення корисності основних засобів та 
незавершених капітальних інвестицій. На кінець кожного звітного періоду Компанія переглядає 
балансову вартість своїх основних засобів та незавершених капітальних інвестицій з метою 
визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи зазнали збитку від зменшення 
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корисності. У разі наявності таких ознак Компанія здійснює оцінку суми відшкодування 
відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке 
зменшення корисності мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування 
окремого активу, Компанія здійснює оцінку суми відшкодування одиниці, яка генерує грошові 
кошти, до якої належить даний актив. Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з 
величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання 
активу. При проведенні оцінки вартості використання активу сума очікуваних майбутніх 
грошових потоків дисконтується до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки 
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі 
та характерні для активу ризики, по відношенню до яких не були скориговані оцінки майбутніх 
грошових потоків. Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка 
генерує грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу 
(одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки 
від зменшення корисності одразу визнаються у складі прибутку або збитку. У випадках коли 
збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або 
одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми 
відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову 
вартість, яка була б визначена за умови відсутності збитків від зменшення корисності активу (або 
одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних у попередні роки.
Запаси. Запаси Компанії складаються із виробничих запасів (сировини і матеріалів), 
незавершеного виробництва, готової продукції та інших запасів. Собівартість придбаних запасів 
включає витрати на придбання, які сплачуються відповідно до угоди з постачальником (за 
вирахуванням непрямих податків), суми непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і 
які не відшкодовуються Компанії, транспортних витрат та інших витрат, які безпосередньо 
пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях. Первісною вартістю готової продукції і незавершеного 
виробництва є фактична виробнича собівартість, включаючи прямі витрати на сировину, 
заробітну плату, знос та загальні виробничі накладні витрати. Первісна вартість іншої продукції, 
яка є здебільшого побічним продуктом при виробництві основної продукції, визначається 
виходячи з її очікуваної чистої вартості реалізації. Під час списання запасів у виробництво, 
продажу й іншому вибутті, оцінка запасів проводиться за середньозваженою собівартістю. 
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 
реалізації. Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу, за вирахуванням витрат на 
завершення виробництва продукції та витрат на продаж.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Суми до відшкодування за 
розрахунками з бюджетом (податки до відшкодування та передоплати за податками) 
обліковуються за фактичною вартістю сплачених коштів. Доцільність створення резервів під 
знецінення таких сум до відшкодування аналізується на кінець кожного звітного періоду.
Аванси, видані постачальникам. Аванси видані постачальникам відображаються за фактичною 
вартістю сплачених коштів, за вирахуванням резервів під знецінення.
Аванси, одержані від покупців. Аванси, одержані від покупців відображаються за фактичною 
вартістю отриманих коштів.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне 
або конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому вірогідним є те, що Компанія буде 
змушена погасити це зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
Сума, визнана як забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для погашення 
поточного зобов’язання на кінець звітного періоду, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, 
характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума забезпечення оцінюється з 
використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення 
поточних зобов’язань у майбутньому, його балансова вартість відображає теперішню вартість 
цих потоків грошових коштів. У випадках коли очікується, що виплати, необхідні для погашення 
суми забезпечення, частково або повністю будуть відшкодовані третьою стороною, відповідна 
дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує достатня впевненість у тому, що таке 
відшкодування буде отримане, і суму дебіторської заборгованості можна визначити достовірно. 
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Довгострокові забезпечення Компанії включають забезпечення майбутніх витрат з виведення 
активів. Резерв майбутніх витрат з виведення активів (резерв на рекультивацію земель). 
Відповідно до вимог чинного законодавства, Компанія повинна зробити рекультивацію земель, 
які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у 
гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, 
будівельних та інших робіт. Резерв під витрати на рекультивацію земель визнається в момент 
порушення земель. Сума резерву визначається виходячи з вартості очікуваного переліку робіт 
необхідних для демонтажу встановленого обладнання та приведення земельних ділянок, на яких 
розташовані активи, у стан, придатний для подальшого використання згідно з законодавством. 
Розрахована сума резерву дисконтується з використанням ставки дисконтування, що є ставкою 
до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі. Сума резерву 
переглядається на кожну звітну дату та у разі потреби коригується. Зміна балансової вартості 
резерву коригується за рахунок статті первісної вартості основних засобів, окрім збільшень 
балансової вартості резерву, які відображають плин часу. Зміна балансової вартості резерву за 
рахунок плину часу визнається як фінансові витрати.
Умовні зобов’язання та активи. Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони 
розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім тих випадків коли ймовірність відтоку 
ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у 
фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достовірна ймовірність 
надходження економічних вигід.
Фінансові інструменти. Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму 
звіті про фінансовий стан, коли вона стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо 
певного інструмента. Фінансові активи та зобов’язання первісно оцінюються за справедливою 
вартістю (окрім торгівельної дебіторської заборгованості, яка оцінюється за ціною операції). 
Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску 
фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових 
зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у складі прибутку або збитку) додаються до або вираховуються зі справедливої 
вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань, відповідно, під час первісного 
визнання. Облікова політика щодо подальшої оцінки цих статей розкривається у відповідних 
розділах облікової політики, викладеної нижче.
Метод ефективної відсоткової ставки. Метод ефективної ставки відсотка є методом розрахунку 
амортизованої вартості фінансового активу (зобов’язання) і розподілу відсоткових доходів 
(витрат) протягом відповідного періоду. Ефективна ставка відсотка є ставкою, яка забезпечує 
точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний 
строк дії фінансового активу до амортизованої собівартості фінансового активу. Під час 
розрахунку ефективної ставки відсотка Компанія оцінює очікувані грошові потоки шляхом 
урахування всіх умов договору за фінансовим активом і очікуваних кредитних збитків. 
Фінансові активи. Фінансові активи Компанії класифікуються як такі, що в подальшому 
оцінюються за амортизованою собівартістю. 
Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти 
в касі та грошові кошти на рахунках у банках, які швидко конвертуються у готівку, та депозити з 
первісним терміном погашення менше трьох місяців.
Кредитне знецінення фінансових активів. Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює резерв 
під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за 
весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим 
інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. По відношенню до торговельної 
дебіторської заборгованості, що є наслідком операцій у межах сфери застосування МСФЗ 15, 
станом на звітну дату Компанія завжди оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює 
очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструменту. Стосовно торговельної дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, простроченої понад 180 днів, резерв створюється в 
розмірі 100% від суми такої заборгованості. Щодо всіх інших фінансових активів, Компанія 
визнає кредитні збитки за весь строк дії інструменту, коли спостерігалося значне збільшення 
кредитного ризику з моменту первісного визнання. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик 
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за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, 
Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-
місячним очікуваним кредитним збиткам. Компанія оцінює очікувані кредитні збитки за 
фінансовим активом у спосіб, що відображає: об’єктивну та зважену за ймовірністю суму, 
визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів; часову вартість грошей; 
обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та 
прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль 
станом на звітну дату. 
Фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, 
за вирахуванням витрат на здійснення операції. Фінансові зобов’язання у подальшому 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Припинення визнання фінансових зобов’язань. Компанія виключає фінансове зобов’язання (або 
частину фінансового зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли 
воно погашається: тобто тоді, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або 
анульовано, або коли сплив термін його виконання. Різниця між балансовою вартістю 
фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання), яке було погашене або 
передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, включаючи будь-які передані негрошові 
активи або прийняті зобов’язання, визнається в прибутку або збитку.
Резервний капітал. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов’язаних з 
відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний капітал у розмірі 15.0% від 
зареєстрованого капіталу створюється шляхом щорічних відрахувань 5.0% чистого прибутку 
Компанії. При повному чи частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен 
бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань з прибутку 
Компанії до досягнення ним 15.0% від зареєстрованого капіталу. Рішення щодо щорічних 
відрахувань до резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів. Резервний 
капітал не підлягає подальшому розподілу у вигляді дивідендів.
Додатковий капітал. Станом на 31 грудня 2020 додатковий капітал складається з накопичених 
курсових різниць в сумі 28,098,721 тисяча гривень (31 грудня 2019: 28,098,721 тисяча гривень), 
що виникли при перерахунку статей активів, зобов’язань та власного капіталу з функціональної 
валюти, якою був долар США до 31 грудня 2014 року включно, у валюту подання фінансової 
звітності, а також накопиченого іншого сукупного збитку в сумі 1,777,618 тисяч гривень (31 
грудня: 1,284,862 тисячі гривень), що виникає при визнанні змін в актуарних оцінках.
Інформація за сегментами. Звітність за сегментами подається з урахуванням точки зору 
керівництва і стосується тих підрозділів Компанії, які визначені як операційні бізнес-сегменти. 
Операційні бізнес-сегменти визначаються на основі внутрішніх звітів, які готуються для осіб, які 
ухвалюють основні операційні рішення Компанії. Компанія визначила представників свого 
керівництва як осіб, які ухвалюють основні операційні рішення, відповідно, внутрішні звіти, які 
використовує керівництво у процесі контролю за операційною діяльністю і прийняттям рішень 
щодо розподілу ресурсів, є основою для подання інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів 
відбувається на тій самій основі, що й цієї фінансової звітності.
5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЦІНОК. 
Застосування облікової політики Компанії, викладеної у Примітці 4, вимагає від керівництва 
професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, 
які не можна отримати з усією очевидністю з інших джерел. Оцінки і пов’язані з ними 
припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються суттєвими. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та відповідні припущення 
переглядаються на постійній основі. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому 
періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки. Якщо перегляд оцінок та відповідних 
припущень впливає на поточний і майбутні періоди, то результати переглядів облікових оцінок 
визнаються у поточному періоді та майбутніх періодах. Істотні судження, використані під час 
застосування облікової політики. Нижче наведене основне судження, окрім тих що вимагають 
використання оцінок, зроблене керівництвом під час застосування облікової політики Компанії, 
яке завдало найсуттєвішого впливу на суми, відображені у фінансовій звітності. Розгляд судових 
спорів з податковими органами та інші судові справи. Компанія є учасником судових розглядів із 
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податковими органами та іншими сторонами. Облік та розкриття інформації про судові справи 
вимагають від керівництва застосування облікових суджень щодо вірогідності та відповідної 
оцінки монетарного збитку у випадку негативного вирішення справи для Компанії. Інформація 
про суми, яка розкривається у Примітці 27 до фінансової звітності стосовно судових спорів із 
податковими органами та іншими сторонами, отримана на підставі найкращих оцінок та суджень 
керівництва. Однак, у силу властивої невизначеності стосовно розгляду цих питань, результат 
їхнього можливого вирішення може відрізнятися від облікових оцінок і, відповідно, впливати на 
результати діяльності Компанії та рух грошових коштів. Основні джерела невизначеності оцінок. 
Нижче наведені основні припущення щодо майбутнього та інші основні джерела невизначеності 
оцінок, зроблених керівництвом на кінець звітного періоду, які мають суттєвий ризик стати 
причиною внесення істотних коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом 
наступного фінансового року. (i) Зменшення корисності основних засобів, незавершених 
капітальних інвестицій та нематеріальних активів. Станом на 31 грудня 2020 року Компанія 
зробила перегляд балансової вартості своїх основних засобів та незавершених капітальних 
інвестицій та визначила, що ознаки того, що сума очікуваного відшкодування могла бути 
меншою їхньої балансової вартості, є відсутніми. (ii) Податок на додану вартість («ПДВ») до 
відшкодування. Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований Компанією або шляхом 
відшкодування коштів з Державного бюджету, або шляхом зарахування в рахунок майбутніх 
зобов’язань з ПДВ перед Державним бюджетом. За оцінками керівництва, він буде реалізований 
протягом дванадцяти місяців від кінця звітного періоду. Під час здійснення даної оцінки 
керівництво враховувало минулу історію отримання відшкодування по ПДВ з Державного 
бюджету. Для ПДВ до відшкодування, який передбачається зарахувати проти майбутніх ПДВ-
зобов’язань, керівництво базувало свої оцінки на детальних прогнозах відносно очікуваного 
рівня реалізації. (iii) Пенсійні зобов’язання. Зобов’язання з виплати пенсій оцінюються на основі 
низки очікувань та прогнозів (Примітка 12), які використовуються для оцінки зобов’язання на 
кінець кожного звітного періоду. Для визначення показників плинності кадрів, оцінки змін в 
заробітній платі, індексу інфляції тощо від керівництва вимагається прийняття істотних 
професійних суджень. Зміни оцінок керівництва можуть вплинути на суму вартості зобов’язання 
у звіті про фінансовий стан та відповідні нарахування у звіті про фінансові результати (інший 
сукупний дохід). Для визначення суми пенсійних зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року було 
застосовано ставку дисконтування майбутніх грошових потоків у розмірі 10.0% (31 грудня 2019 
року: 10.5%). При збільшенні або зменшенні ставки дисконтування на 1% пункт сума пенсійних 
зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року, відповідно, зменшиться на 194,456 тисяч гривень або 
збільшиться на 220,902 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: зменшиться на 139,819 тисяч 
гривень або збільшиться на 156,696 тисяч гривень). (iv) Резерв на покриття збитків від витрат на 
рекультивацію земель. Для оцінки суми резерву та зважаючи на відсутність детальних 
законодавчо встановлених вимог щодо змісту зобов’язань з рекультивації земель, керівництво 
Компанії застосувало професійні судження щодо переліку, обсягів робіт та оцінки терміну 
використання гірничих активів. Компанія періодично (в середньому кожні п’ять років) залучає 
зовнішнього незалежного експерта, який спеціалізується на проведенні подібних робіт, для 
актуалізації оцінки зобов’язань. На думку керівництва, такий підхід відповідає галузевій практиці. 
Востаннє експерт залучався для оцінки резерву станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2019 року. 
Деталі щодо основних припущень, застосованих для розрахунку резерву, наведено у Примітці 16.
6. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, НЕМАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ. Станом на 31 грудня 2020 року інформація про 
рух основних засобів, нематеріальних активів, активів з прав користування, незавершених 
капітальних інвестицій та інвестиційної нерухомості була представлена таким чином: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Станом на 31 грудня 
2019 року інформація про рух основних засобів, нематеріальних активів, активів з прав 
користування, незавершених капітальних інвестицій та інвестиційної нерухомості була 
представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Сума надходжень незавершених капітальних інвестицій включає відсоткові витрати 
по кредиту ЄБРР, що були капіталізовані у повному обсязі у сумі 142,473 тисяч гривень за рік, 
який закінчився 31 грудня 2020 року (2019: 128,977 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2020 
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року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які здебільшого не 
використовуються Компанією, становила 14,550,534 тисячі гривень (31 грудня 2019 року: 
10,637,302 тисяч гривень). 
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ. Станом на 31 грудня 
2020 та 2019 років дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги була представлена 
таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Середній кредитний період у 2020 році, встановлений для клієнтів Компанії, не перевищував 119 
днів (2019: 121 день). На залишки дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
відсотки не нараховуються. Компанія не вимагає застави по дебіторській заборгованості за 
товари, роботи, послуги. Зміни резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, 
представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років аналіз кредитної якості торгової 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги представлений таким чином: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ. Станом на 31 
грудня 2020 та 2019 років суми до відшкодування за розрахунками з бюджетом були 
представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, Компанія отримала 
відшкодування ПДВ із Державного бюджету грошовими коштами у сумі 6,221,953 тисяч гривень 
та 8,340,130 тисяч гривень, відповідно.
9. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 
грошові кошти та їхні еквіваленти були представлені таким чином: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства).
10. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років затверджений, 
випущений і повністю оплачений акціонерний капітал складався із 3,859,533,000 простих акцій 
номінальною вартістю 1 гривня за акцію. Усі акції мають однакові права голосу та однакові 
права на отримання дивідендів. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років акціонери Компанії були 
представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія оголосила розподіл 
дивідендів для своїх акціонерів з розрахунку 2,81 гривня на 1 акцію. Загальна сума дивідендів до 
сплати склала 10,845,288 тисяч гривень. Частково дивіденди були сплачені акціонерам через 
депозитарну систему України у листопаді та грудні 2019 року на загальну суму 79,481 тисяч 
гривень. Залишок несплачених дивідендів в сумі 10,765,807 тисяч гривень було сплачено 
протягом січня-березня 2020 року. Протягом року, який закінчився 31 грудня 2020 року, 
Компанія не оголошувала будь-якого розподілу дивідендів для своїх акціонерів.
11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Протягом 2020 та 2019 років Компанія сплачувала податок на 
прибуток підприємств за ставкою 18%. Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які 
закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, були представлені таким чином: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Узгодження прибутку до 
оподаткування, помноженого на встановлену ставку податку на прибуток, та витрат з податку на 
прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, було представлене таким чином: 
(таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Станом на 31 
грудня 2020 та 2019 років відстрочені податкові активи та зобов’язання були представлені таким 
чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Інформація про рух чистих відстрочених податкових зобов’язань за 2020 та 2019 роки була 
представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Дохід з відстроченого податку на прибуток, визнаний в складі іншого сукупного 
доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, виник щодо актуарних збитків в сумі 600,922 
тисяч гривень (2019: 913,707 тисяч гривень) від пенсійних зобов’язань (Примітка 12).
12. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Пенсійний план із визначеними внесками. Працівники 
Компанії мають право на отримання пенсії від держави відповідно до пенсійного законодавства 
України. Компанія сплачує внески до Державного пенсійного фонду у складі Єдиного 
соціального внеску, який відображається у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід) 
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за методом нарахувань. Загальна сума витрат за Єдиним соціальним внеском, включаючи внески 
до Державного пенсійного фонду, що була відображена у звіті про фінансові результати (інший 
сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, становила 1,006,207 тисяч гривень 
(2019: 971,834 тисяч гривень). Пенсійний план із визначеними виплатами Суми пенсійного 
плану з визначеними виплатами відповідають теперішній вартості незабезпечених фондами 
зобов’язань із визначеними виплатами станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, відповідно. 
Узгодження залишків теперішньої вартості зобов’язань за планами із визначеними виплатами за 
2020 та 2019 роки було представлено таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). Протягом 2020 та 2019 років суми, визнані у звіті про 
фінансові результати (інший сукупний дохід) стосовно даного пенсійного плану із визначеними 
виплатами, були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). Протягом 2020 року Компанія відобразила у складі 
іншого сукупного доходу, який у подальшому не можна рекласифікувати на прибуток або 
збиток, актуарних збитків на суму 600,922 тисячі гривень (2019: 913,707 тисяч гривень).

13. ДОВГОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років сума 
довгострокових кредитів була представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій 
звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Поточна частина заборгованості за 
довгостроковими кредитами станом на 31 грудня 2020 року склала 1,310,056 тисяч гривень та 
відображена у складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 
(на 31 грудня 2019: 1,097,461 тисяча гривень) (Примітка 15). Перший транш кредиту від 
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку («ЄБРР») Компанія отримала у грудні 2018 року 
у сумі 50,000 тисяч доларів США (1,385,850 тисяч гривень) для фінансування власної 
інвестиційної програми. Другий транш у сумі 125,000 тисяч доларів США (3,296,984 тисячі 
гривень) Компанія отримала у червні 2019 року. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років кредит 
був гарантований компанією ArcelorMittal SA, Люксембург. Погашення заборгованості за 
кредитом має відбутися протягом 2021-2024 років. Сплата відсотків відбувалась у червні та 
грудні 2020 року у сумі 3,499 тисяч доларів США (93,064 тисяч гривень) та 1,940 тисяч доларів 
США (54,259 тисяч гривень), відповідно, а також у червні та грудні 2019 року у сумі 1,190 тисяч 
доларів США (31,290 тисяч гривень) та 3,755 тисяч доларів США (88,630 тисяч гривень), 
відповідно. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років сума нарахованих відсотків за кредитами 
банків була представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій 
на веб-сайті товариства). Середньозважені фіксовані ефективні відсоткові ставки у валюті позики 
за роки, що закінчилися, відповідно, 31 грудня 2020 та 2019 років, представлені таким чином: 
(таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Інформація 
стосовно операцій по кредиту ЕБРР за 2020 та 2019 роки представлена таким чином: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства).
14. ОРЕНДА. Інформація стосовно операцій по зобов’язанням з оренди за 2020 та 2019 роки 
представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Інформація щодо балансової вартості, надходження, амортизації активів з прав 
користування за договорами оренди наведена в Примітці 6. Інформація стосовно фінансових 
витрат Компанії за зобов’язаннями з оренди наведена в Примітці 24. Орендні зобов’язання 
Компанії, за строками їхнього погашення, виходячи із договірних недисконтованих грошових 
потоків, станом на 31 грудня 2020 року становили: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). Орендні зобов’язання Компанії, за строками їхнього 
погашення, виходячи із договірних недисконтованих грошових потоків, станом на 31 грудня 
2019 року становили: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Станом на 31 грудня 2020 року зобов’язання Компанії щодо укладених договорів 
оренди, по яких оренда ще не розпочалася, але щодо якої Компанія, як орендар, взяла на себе 
зобов’язання, складали 1,680,283 тисячі гривень (2019: 213,685 тисяч гривень). Суми 
відповідного майбутнього відтоку грошових коштів, які потенційно можуть виникнути, станом 
на 31 грудня 2020 року, за строками їхнього погашення, становили: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Суми відповідного майбутнього 
відтоку грошових коштів, які потенційно можуть виникнути, станом на 31 грудня 2019 року, за 
строками їхнього погашення, становили: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
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оприлюдненій на веб-сайті товариства).
15. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років поточна кредиторська 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями була представлена таким чином: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства).
16. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Резерв на рекультивацію земель. Суми резерву на 
рекультивацію земель відповідають теперішній вартості зобов’язань, які Компанія, як очікується, 
повинна буде виконати після припинення діяльності гірничого департаменту в 2045 році 
відповідно до оцінки керівництва щодо необхідних заходів. У 2014 та 2019 роках керівництво 
Компанії залучало зовнішніх незалежних експертів для актуалізації оцінки резерву на 
рекультивацію порушеної землі станом на 31 грудня 2014 та 2019 років, відповідно. Зміни 
резерву на рекультивацію порушеної землі у 2020 та 2019 роках були представлені таким чином: 
(таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Компанія 
визнала вплив від зміни в оцінках, який стосується зобов’язань на рекультивацію земель, як 
коригування вартості основних засобів, до яких відноситься таке зобов’язання. Основні 
припущення, зроблені для цілей оцінки резерву на рекультивацію порушених земель, станом на 
31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій 
звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
17. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ. Станом 
на 31 грудня 2020 та 2019 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
була представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-
сайті товариства). Середній кредитний період за операціями придбання більшості запасів, послуг 
та обладнання у 2020 та 2019 роках не перевищував 60 днів. Жодних відсотків на непогашений 
залишок торгової кредиторської заборгованості протягом кредитного періоду не нараховується.
18. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років інші поточні 
зобов’язання були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). Заборгованість за корпоративні послуги включає суму 
корпоративних витрат, витрат на дослідження і розробку та отримання інформаційно-
технологічних послуг від компаній під спільним контролем.
19. ЧИСТИЙ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, 
ПОСЛУГ).Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, які 
закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, був представлений таким чином: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства).
20. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) Собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 
років, була представлена таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій 
на веб-сайті товариства). За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, до складу інших витрат, в 
тому числі, включено доходи щодо сторнування часткового знецінення запасів в результаті 
збільшення чистої вартості реалізації відповідно до вимог МСБО2 «Запаси» на суму 486,273 
тисячі гривень (2019: витрати на суму 475,336 тисяч гривень).
21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ. Інші операційні доходи за роки, які закінчилися 31 грудня 
2020 та 2019 років, були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства).
22. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ. Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 
2020 та 2019 років, були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). До складу адміністративних витрат за 2020 рік входить 
винагорода аудитору за неаудиторські послуги у сумі 918 тисяч гривень (2019: 1,116 тисяч 
гривень).
23. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ. Інші операційні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 
2020 та 2019 років, були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства).
24. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. Фінансові витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 
років, були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій 
на веб-сайті товариства).
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25. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ. Керівництво розглядає результати діяльності Компанії у 
розрізі двох основних бізнес-сегментів: гірничодобувний та сталеливарний. Гірничодобувний 
сегмент включає підрозділи Компанії, які займаються видобутком та переробкою залізорудної 
сировини, а саме: шахтоуправління з підземного видобутку руди та гірничо-збагачувальний 
комплекс. Основними видами продукції гірничодобувного сегменту є залізна руда та 
залізорудний концентрат, що постачаються як до сталеливарного сегменту Компанії, так і 
реалізуються зовнішнім контрагентам. Сталеливарний сегмент включає підрозділи Компанії, 
пов’язані із виробництвом сталеливарної продукції, а саме коксохімічне та сталеливарне 
виробництва. Основними видами продукції сталеливарного сегменту є сталева заготовка, 
арматура, катанка та сортовий прокат. Наведені нижче результати діяльності, активи та 
зобов’язання сегментів включають в себе статті, що безпосередньо з ними пов’язані, а також 
статті, що можуть бути обґрунтовано до них віднесені. Принципи облікової політики звітних 
сегментів не відрізняються від принципів облікової політики, описаних у Примітці 4. Фінансовим 
результатом є прибуток або збиток, отриманий в сегменті без розподілу фінансових доходів і 
витрат, а також податку на прибуток від звичайної діяльності. Для цілей моніторингу 
керівництвом результатів за сегментами та розподілу ресурсів між сегментами: всі активи 
розподіляються за звітними сегментами; всі зобов’язання розподіляються за звітними 
сегментами, крім відстрочених податкових зобов’язань та зобов’язань з податку на прибуток. 
Спільні зобов’язання звітних сегментів розподіляються пропорційно величині активів сегментів; 

 та власний капітал не розподіляється за звітними сегментами. Аналіз результатів діяльності 
Компанії за звітними сегментами за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, був представлений 
таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Аналіз результатів діяльності Компанії за звітними сегментами за рік, який закінчився 31 грудня 
2019 року, був представлений таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, 
оприлюдненій на веб-сайті товариства). Активи та зобов’язання за звітними сегментами станом 
на 31 грудня 2020 та 2019 років були представлені таким чином: (таблиця міститься у фінансовій 
звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Капіталовкладення, знос та амортизація за 
сегментами за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, становили: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Капіталовкладення, знос та 
амортизація за сегментами за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, становили: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Чистий дохід від 
реалізації продукції по регіонах за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, був 
представлений таким чином: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-
сайті товариства).
26. ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАЛИШКИ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ. 
Пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 
впливом Компанії, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано 
здійснюють контроль над Компанією або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі 
члени родини такої фізичної особи. Для цілей цієї фінансової звітності пов’язаними сторонами 
Компанії вважаються компанії Групи АрселорМіттал та провідний управлінський персонал 
Компанії («керівництво»). ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH, Німеччина, є 
материнською компанією ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», всі інші пов’язані сторони 
класифікуються як підприємства під спільним контролем або суттєвим впливом. Протягом років, 
які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, Компанія мала такі операції зі своїми пов’язаними 
сторонами: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Адміністративні витрати від підприємств під спільним контролем переважно представляють 
собою послуги з корпоративного управління, ліцензійного збору за право використання 
інтелектуальних прав, досліджень та розробок, та послуги з інформаційних технологій. Станом 
на 31 грудня 2020 та 2019 років дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін становила: 
(таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Станом на 31 
грудня 2020 та 2019 років інша поточна дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін 
становила: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років кредиторська заборгованість перед пов’язаними 
сторонами становила: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
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товариства). Також у грудні 2020 року Компанія уклала довгостроковий договір з пов’язаною 
особою ТОВ «Кривий Ріг Промислові Гази» на постачання промислових газів, який містить 
компонент оренди. Станом на 31 грудня 2020 року зобов’язання щодо оренди, яка ще не 
розпочалася, за даним договором становили 1,555,584 тисячі гривень, в тому числі за строками 
їхнього погашення: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Станом на 31 грудня 2020 року контрактні зобов’язання щодо придбання 
промислових газів за даним договором становили 15,868,211 тисяч гривень, в тому числі за 
строками їхнього погашення: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-
сайті товариства). Умови ведення господарської діяльності з пов’язаними сторонами 
визначаються на основі положень, визначених конкретним договором або операцією. 
Керівництво вважає, що суми дебіторської та кредиторської заборгованостей перед пов’язаними 
сторонами будуть погашені за їхньою балансовою вартістю, резерви на покриття збитків від 
сумнівної заборгованості щодо операцій із пов’язаними сторонами не формуються. Протягом 
року, який закінчився 31 грудня 2020 року, загальна сума компенсації, нарахованої керівництву 
Компанії у складі 12 осіб, становила 48,908 тисяч гривень (2019: 11 осіб та 43,345 тисяч гривень, 
відповідно).
27. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Оподаткування. Для податкового середовища 
в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення 
податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, 
можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, 
тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, 
у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і 
ці суми можуть бути суттєвими. Керівництво вважає, що Компанія належним чином виконала усі 
податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2020 та 2019 років на основі свого розуміння 
податкового законодавства. Однак, через існування вищезазначених фактів та з урахуванням 
відкритих судових спорів з податковими органами України станом на 31 грудня 2020 року 
керівництво Компанії оцінює суму можливих умовних податкових зобов’язань (щодо ПДВ, 
податку на прибуток та відповідних штрафів, плати за землю) у розмірі 4,502,907 тисяч гривень 
(31 грудня 2019 року: 4,617,482 тисячі гривень). Трансфертне ціноутворення. Компанія імпортує 
сировину та матеріали, а також реалізує готову продукцію, які потенційно можуть входити у 
сферу застосування нових нормативно-правових актів щодо трансфертного ціноутворення 
(«ТЦ»). Компанія підготувала усю необхідну документацію щодо контрольованих операцій, яка 
вимагається згідно із  законодавством. На думку керівництва, Компанія дотримується вимог 
щодо ТЦ.
Юридичні питання. У ході звичайної господарської діяльності проти Компанії можуть 
порушуватися судові справи та висуватися претензії. Щодо деяких з них, на думку керівництва, 
існує можливість негативних для Компанії судових рішень і виникнення у зв’язку з цим 
відповідних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2020 року керівництво Компанії оцінювало суму 
таких можливих штрафних санкцій та відшкодувань у розмірі 565,492 тисячі гривень (2019: 
947,584 тисячі гривень). Зобов’язання щодо придбання сировини. Станом на 31 грудня 2020 року 
Компанія уклала договори на придбання матеріалів на суму 25,492,110 тисячі гривень (2019: 
9,402,387 тисяч гривень). Зобов’язання щодо капітальних витрат. Станом на 31 грудня 2020 року 
Компанія уклала договори на придбання основних засобів на суму 3,112,793 тисяч гривень (2019: 
2,165,300 тисяч гривень). Зобов’язання щодо виданих гарантій та акредитивів. У ході звичайної 
господарської діяльності Компанія оформлює кредитні лінії для відкриття непокритих 
акредитивів своїм постачальникам. Станом на 31 грудня 2020 року Компанія мала у своєму 
розпорядженні невикористані кредитні лінії на суму 1,537,530 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 
року: 982,315 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2020 року Компанією було видано 
акредитивів на суму 158,946 тисяч гривень (2019: 675,719 тисяч гривень). Зобов’язання щодо 
витрат за колективною угодою. Станом на 31 грудня 2020 року зобов’язання Компанії щодо 
витрат на охорону праці, утримання об’єктів соціальної інфраструктури, відпочинок та 
оздоровлення працівників тощо, складали 812,160 тисяч гривень (2019: 1,304,156 тисяч гривень). 
У липні 2019 року Служба безпеки України почала розслідування за ст. 441 КК України 
«Екоцид» у зв’язку із можливим негативним впливом Компанії на навколишнє середовище, у 
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рамках якого в Компанії були проведені слідчі заходи. Керівництво Компанії оцінює вплив на 
фінансову звітність від можливих наслідків цієї перевірки як несуттєвий.
28. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Станом на 31 грудня 2020 та 
2019 років основні фінансові інструменти в Компанії були такими: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Всі фінансові активи та 
зобов’язання Компанії обліковуються за амортизаційною вартістю. Визначена справедлива 
вартість фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється у відповідності до вимог 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості». Оскільки для більшості фінансових інструментів Компанії не існує вільно доступного 
ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні 
судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного 
інструменту. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, 
за які Компанія могла б реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту. Станом 
на 31 грудня 2020 та 2019 років Компанія використовувала такі припущення для оцінки 
справедливої вартості кожного класу фінансових інструментів, віднесеної до: Рівня 2 ієрархії 
справедливої вартості: справедлива вартість довгострокових кредитів банків була визначена 
шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків за ринковою процентною 
ставкою за банківськими позиками. Рівня 3 ієрархії справедливої вартості:  справедлива вартість 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, іншої поточної дебіторської 
заборгованості, грошових коштів та їхніх еквівалентів, поточної кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги, поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці та інших 
поточних зобов’язань відповідає їхній балансовій вартості в силу короткострокового характеру 

 таких інструментів; справедлива вартість інших довгострокових зобов’язань приблизно дорівнює 
їх балансовій вартості, визначеній за методом ефективної ставки відсотка; справедлива вартість 
фінансових інвестицій суттєво не відрізняється від їх ринкової вартості.
29. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Фінансовим інструментам, які Компанія використовує в ході 
своєї діяльності, притаманні певні ризики, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, а також 
ринковий ризик, який включає валютний ризик. Управління ризиками фінансових інструментів 
здійснює департамент казначейства фінансової служби Компанії шляхом ідентифікації, 
вимірювання та оцінки ризиків, а також розробки та впровадження відповідних методик та 
процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність Компанії. Контроль за 
ефективністю попередження фінансових ризиків здійснює Комітет з управління ризиками. 
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, Компанія не використовувала 
інструментів хеджування фінансових ризиків. Управління ризиком капіталу. Метою Компанії у 
питаннях управління капіталом є захист здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі для того, щоб максимізувати прибутки акціонерам та вигоди іншим 
зацікавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог українського законодавства. 
Структура капіталу Компанії включає власний капітал Компанії. Згідно з українським 
законодавством чисті активи акціонерного товариства не повинні бути менші за суму його 
зареєстрованого акціонерного капіталу. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років Компанія 
виконувала ці вимоги до капіталу. Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, 
що контрагент може не виконати повністю або частково свої зобов’язання перед Компанією 
вчасно, що призведе до фінансових збитків Компанії. Кредитний ризик для Компанії походить 
головним чином від поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги, іншої поточної дебіторської заборгованості та грошових коштів та їхніх 
еквівалентів. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років максимальна сума кредитного ризику, 
представлена балансовою вартістю фінансових активів за вирахуванням суми збитку від 
знецінення таких активів, становила: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на 
веб-сайті товариства). Кредитний ризик, який може бути пов’язаний із дебіторською 
заборгованістю за товари, роботи, послуги від підприємств Групи АрселорМіттал, що станом на 
31 грудня 2020 та 2019 років становила, відповідно, 17,432,974 тисячі гривень та 19,895,819 
тисяч гривень, та іншою поточною дебіторською заборгованістю підприємств Групи 
АрселорМіттал, що станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становила, відповідно, 286,334 тисяч 
гривень та 324,009 тисяч гривень, на думку керівництва Компанії є неістотним. Що стосується 
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дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги від третіх сторін, Компанія здійснює 
торгівельні операції тільки з відомими і кредитоспроможними третіми сторонами. Відповідно до 
політики Компанії клієнти, що бажають співпрацювати на кредитних умовах, в кожному 
конкретному випадку відповідно аналізуються і затверджуються. Додатково, Компанія 
застосовує акредитивну форму оплати за реалізовані товари та послуги з такими контрагентами. 
Крім того, залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються, завдяки чому 
вірогідність виникнення безнадійної заборгованості є незначною. Грошові кошти Компанії та їхні 
еквіваленти розміщуються у банках, які знаходяться в Україні і мають позитивну ділову 
репутацію з кредитним рейтингом A та B у сумі 442,382 тисячі гривень і 425,303 тисячі гривень, 
відповідно. Керівництво Компанії здійснює постійний моніторинг їхнього фінансового стану. 
Кредитний ризик Компанії, пов’язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань, обмежується 
сумою грошових коштів та їхніх еквівалентів, розміщених у банках. Ризик ліквідності. Ризик 
ліквідності являє собою ризик того, що Компанія не зможе вчасно виконувати свої зобов’язання. 
Компанія здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності. Компанія 
встановила процес детального бюджетування та прогнозування руху грошових коштів для 
виконання своїх платіжних зобов’язань. Суми фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2020 
року за строками їхнього погашення, виходячи із договірних недисконтованих грошових 
потоків, становили: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті 
товариства). Суми фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року за строками їхнього 
погашення, виходячи із договірних недисконтованих грошових потоків, становили: (таблиця 
міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Валютний ризик. 
Компанія провадить певні операції, деноміновані в іноземних валютах. Валютний ризик являє 
собою ризик того, що фінансові результати Компанії зазнають негативного впливу у результаті 
змін курсів обміну валют, які мають відношення до операцій Компанії. Компанія не використовує 
похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним ризиком. Балансова вартість 
фінансових інструментів, деномінованих в іноземних валютах, станом на 31 грудня 2020 року 
була такою: (таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
Наведений нижче аналіз чутливості Компанії щодо валютного ризику, що походить від 
монетарних фінансових активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, надано станом 
на 31 грудня 2020 року виходячи з оцінки керівництвом Компанії обґрунтовано можливих змін у 
курсах обміну відповідних валют до функціональної валюти Компанії: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Балансова вартість фінансових 
інструментів, деномінованих в іноземних валютах, станом на 31 грудня 2019 року була такою: 
(таблиця міститься у фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). Наведений 
нижче аналіз чутливості Компанії щодо валютного ризику, що походить від монетарних 
фінансових активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, надано станом на 31 
грудня 2019 року виходячи з оцінки керівництвом Компанії обґрунтовано можливих змін у 
курсах обміну відповідних валют до функціональної валюти Компанії: (таблиця міститься у 
фінансовій звітності, оприлюдненій на веб-сайті товариства). 
30. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ. До затвердження цієї фінансової звітності до випуску у 
Компанії не відбулося подій після звітного періоду, які б вимагали розкриття інформації.
31. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Цю фінансову звітність було схвалено 
керівництвом Компанії та затверджено до випуску 7 квітня 2021 року.

д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"

25642478

01033, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 48,50А

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

22.12.2016, 335/46

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 1144, 23.07.202010

Дата початку та дата закінчення аудиту 15.06.2020-31.03.202111

Дата аудиторського звіту 07.04.202112

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

2392686,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

19735

Текст аудиторського звіту14

Думка. Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(«Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові результати 
(інший сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Компанії на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту. Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї фінансової звітності. 
Ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ключове питання аудиту: Як зазначено у Примітці 27 до 
фінансової звітності, Компанія є учасником низки судових спорів та об’єктом розслідувань з боку державних органів. 
Компанія визнає резерв за юридичними умовними зобов’язаннями, якщо ймовірно, що таке зобов’язання існувало на 
дату фінансової звітності, і його суму можна достовірно оцінити. Компанія розкриває інформацію про умовні 
зобов’язання, коли відсутня висока ймовірність того, що врегулювання справи може призвести до вибуття ресурсів 

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 

суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес
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Компанії, або коли неможливо здійснити достовірну оцінку очікуваного фінансового впливу. Ми визначили, що 
оцінка відображених сум або відповідне розкриття інформації стосовно цих судових розглядів та регуляторних 
питань є ключовим питанням аудиту, оскільки вони вимагають застосування істотних суджень з боку керівництва під 
час оцінки ймовірності того, що конкретна справа призведе до вибуття ресурсів Компанії, а також кількісної оцінки 
можливого діапазону сум, необхідних для врегулювання справи. Це, у свою чергу, призводить до застосування 
істотних суджень з боку аудитора, суб’єктивних суджень та суттєвих зусиль під час виконання аудиторських 
процедур та аналізу оцінок керівництва щодо умовних зобов’язань, пов’язаних із такими спорами. Як відповідне 
ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту: Наші процедури включали тестування ефективності 
контрольних процедур, які стосуються оцінки керівництвом судових спорів, включно з контрольними процедурами 
над визначенням ймовірності понесення збитку та можливості достовірної оцінки суми збитку, а також розкриття 
інформації у фінансовій звітності. Ці процедури також включали, окрім іншого, отримання та оцінку листів, згідно з 
аудиторським запитом, від зовнішніх юристів, аналіз обґрунтованості оцінок керівництва стосовно ймовірності 
існування зобов’язання та можливості зробити достовірну оцінку щодо його результату, а також оцінку достатності 
розкриття інформації щодо юридичних умовних зобов’язань Компанії.
Інша інформація. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі 
звіту про управління (звіту керівництва), який також включає звіт про корпоративне управління (але не є фінансовою 

звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора, річної інформації 
емітента цінних паперів (що включає звіт про корпоративне управління), яку ми очікуємо отримати після цієї дати. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким 

рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 

відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, 
або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б 
необхідно було включити до звіту. Коли ми ознайомимося з річною інформацію емітента цінних паперів (що включає 
звіт про корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно 
буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 
звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що 
фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

 професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: Ідентифікуємо та оцінюємо ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

 пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю. Отримуємо розуміння заходів 
внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, 

а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

 •Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
 розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом. Доходимо висновку щодо прийнятності використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на 
основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 
може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо 
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на 

 безперервній основі. Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 
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питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також 

надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги 
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, 
що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку 
всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що 
були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. 30 квітня 2020 року на загальних Зборах Акціонерів нас 
призначили аудиторами Компанії. З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували 
аудиторське завдання з 15 лютого 2011 року по дату цього звіту.
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського комітету, яким 

виступає Ревізійна комісія. Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені статтею 6, пунктом 4 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з аудиту та 
аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту. 
Основні відомості про аудиторську фірму. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ». Місцезнаходження та фактичне 
місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а. «Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене до розділів «Суб’єкти аудиторської 
діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 

та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за 
№1973».
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 

31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання 

фінансової звітності.
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

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

виникала протягом звітного періоду

1 2 3

30.04.2020 05.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.05.2020 19.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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