
КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІН-
ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-
ПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

Територія Дніпропетровська область, Індустріальний р-н за КОАТУУ 1210137200 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльнос-
ті 

Виробництво труб, порожнистих профілів і фі-
тингів зі сталі 

за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 6170 
Адреса, телефон: 49081 м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, (0562) 35-91-63 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного періо-

ду 

На кінець звіт-
ного періоду 

На дату пере-
ходу на МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 3131 3352 6023 

    первісна вартість 1001 10736 10269 12250 

    накопичена амортизація 1002 ( 7605 ) ( 6917 ) ( 6227 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 47609 60463 171788 

Основні засоби 1010 2396563 2817516 2283575 

    первісна вартість 1011 4060028 3568882 3730010 

    знос 1012 ( 1663465 ) ( 751366 ) ( 1446435 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 243 146 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 172 337 137 

Відстрочені податкові активи 1045 56999 0 66003 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом І 1095 2504717 2881814 2527526 

    ІІ. Оборотні активи     

Запаси 1100 905059 686008 863382 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 



1 2 3 4 5 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, робо-
ти, послуги 

1125 2105624 2746929 1483807 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 423849 632117 357460 

    з бюджетом 1135 132605 152065 108444 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 34004 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 30 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8843 8122 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 147918 23811 199033 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 12110 12551 7427 

Усього за розділом ІІ 1195 3736008 4261603 3019583 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 6240725 7143417 5547109 

 
 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного пері-

оду 

На кінець 
звітного пері-

оду 

На дату пе-
реходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    І. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000 100000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1320321 1410955 1535865 

Додатковий капітал 1410 37138 168983 37138 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1614576 1765358 1614576 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом І 1495 3072035 3445296 3019590 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 34001 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 539675 50632 219332 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 802038 308 1118944 

Довгострокові забезпечення 1520 285 0 132 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 



1 2 3 4 5 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 1341998 84941 1338408 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 383324 1612502 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 63069 138771 7979 

    товари, роботи, послуги 1615 1015819 727915 1070572 

    розрахунками з бюджетом 1620 9274 9326 7921 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 567 0 

    розрахунками зі страхування 1625 6418 4303 4188 

    розрахунками з оплати праці 1630 13773 11425 8576 

    одержаними авансами 1635 0 0 9514 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 21290 20022 20138 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 313725 1088916 60223 

Усього за розділом ІІІ 1695 1826692 3613180 1189111 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 6240725 7143417 5547109 

 
Примітки: Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. 

Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються Між-
народними стандартами фінансової звітності, які застосовуються, починаючи із 01 січня 2012 р. 
Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. 
Звітність Товариства консолідована шляхом включення статей фінансової звітності ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ 
"КЛВ Продакшн". 
Основа виміру елементів фінансових звітів - первісна вартість (за винятком статті "Основні засоби"). 
Активи визнаються у розмірі грошових коштів або справедливої вартості інших витрат на їхнє придбання. 
Зобов'язання визнаються у розмірі надходження отриманого в обмін на зобов'язання. 
Активи та зобов'язання розмежовані в балансі, як довгострокові та поточні. 
Облік активів Товариства класифікується: 
- необоротні активи; 
- довгострокові фінансові інвестиції; 
- запаси; 
- дебіторська заборгованість; 
- грошові кошти. 
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних основних засобів. 
У цій статті наводяться окремо первісна(переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. 
Основні засоби при зарахуванні на баланс визначаються активом за первісною вартістю. До підсумку балансу вклю-
чається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і 
сумою їх зносу на дату балансу. 
Первісна вартість основних засобів збільшена на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, дооб-
ладнання, реконструкція і т.д.). 
Переоцінка основних засобів проведена станом на 01 січня 2013 року. На дату балансу 31.12.2013 р. Товариство не 
оцінювало наявність ознак можливого зменшення корисності активів. 
З метою визначення справедливої вартості станом на 01.01.2013 р. підприємством здійснена переоцінка об'єктів ос-
новних засобів та капітальних інвестицій станом на 01 січня 2013 року. 
Переоцінку, станом на 01.01.2013р. Проводило ТОВ "НЕО Центр" на підставі сертифікату суб'єкту оцінювальної дія-
льності № 8809/09 від 12.08.2009р. та № 13652/12 від 17.07.2012р., видані Фондом державного майна України. 
Відповідно до МСБО 16 Товариство провело переоцінку основних засобів, користуючись методом виключення амор-
тизації  з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 
Залишки резервів було скориговано у розмірах, облікованих згідно з МСФЗ. 
Прибуток та збитки від вибуття основних засобів відображено у "Звіті про сукупний дохід" у складі операційних дохо-
дів та витрат. 
Основні фонди Товариства надаються у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства або пов'язаних сторін. 
У статті "Незавершене будівництво" відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, ство-
рення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріа-
льні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також 





КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКА-
ТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 рік 
Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5844548 7053821 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5028582 ) ( 6032287 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 815966 1021534 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2834588 2595964 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 287846 ) ( 303264 ) 

Витрати на збут 2150 ( 339735 ) ( 452530 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2788322 ) ( 2607748 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогос-
подарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 234651 253956 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 243 

Інші доходи 2240 48841 8485 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 183542 ) ( 152869 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 97 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 279598 ) ( 5859 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 103956 

    збиток 2295 ( 179745 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 112767 -62054 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 41902 

    збиток 2355 ( 66978 ) ( 0 ) 





КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКА-
ТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2013 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період поперед-

нього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 738 373 6 926 949 

Повернення податків і зборів 3005 303 459 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 429 246 

Цільового фінансування 3010 660 414 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 586 170 1 163 649 

Надходження від повернення авансів 3020 1 437 290 935 542 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних раху-
нках 

3025 468 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 14 320 

Надходження від операційної оренди 3040 10 381 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 920 

Інші надходження 3095 1 553 733 1 761 186 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 545 640 ) ( 3 761 204 ) 

Праці 3105 ( 246 221 ) ( 260 005 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 165 048 ) ( 168 658 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 161 917 ) ( 177 405 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 27 819 ) ( 24 722 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 1 707 ) ( 9 794 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 389 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6 353 787 ) ( 5 115 260 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 144 097 ) ( 160 094 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 562 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 333 254 ) ( 1 771 117 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 323 978 195 517 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 75 7 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 5 408 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госпо-
дарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 96 636 97 016 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 274 645 ) ( 255 780 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 





КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖ-
НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2013 рік  

Форма №4-к 
Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  
Код ряд-

ка 

Зареєст-
рований 
капітал 

Капітал у доо-
цінках 

Додатко-
вий капі-

тал 

Резерв-
ний капі-

тал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-

тий збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилуче-
ний капі-

тал 
Всього 

Неконтро-
льована 
частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 100 000 1 320 321 37 138 0 1 614 576 0 0 3 072 035 0 3 072 035 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на по-
чаток року  

4095 100 000 1 320 321 37 138 0 1 614 576 0 0 3 072 035 0 3 072 035 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 -66 978 0 0 -66 978 0 -66 978 

Інший сукупний дохід за звіт-
ний період  

4110 0 224 147 0 0 0 0 0 224 147 0 224 147 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підпри-
ємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до зареє-
строваного капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного ка-
піталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до зако-
нодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сума чистого прибутку на ство-
рення спеціальних (цільових) 
фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на мате-
ріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капі-
талу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 
акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -133 513 131 845 0 217 760 0 0 216 092 0 216 092 

Придбання (продаж) неконтро-
льованої частки в дочірньому 
підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 90 634 131 845 0 150 782 0 0 373 261 0 373 261 

Залишок на кінець року  4300 100 000 1 410 955 168 983 0 1 765 358 0 0 3 445 296 0 3 445 296 

 
Примітки: У звітному періоді не проводилася додаткова емісія акцій Товариства.     

Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:     
- кількість випущених акцій становить 400 000 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;     
- номінальна вартість одної акції - 0,25 грн.     
Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.     
Акціонери Товариства мають право:     
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;      
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учас-
ників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;      
- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність Товариства.      
На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;    
- вийти з Товариства  в установленому законодавством порядку;      
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній вартості належних їм акцій Товариства;     
- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину акцій, що йому належать;     
- мати переважне право  на придбання акцій подальших емісій акцій Товариства;     
- передати управління своїми акціями (в тім числі право голосу) іншій особі;     
- а також інші будь-які права передбачені чинним законодавством.      
Акцій, які належать самому підприємству, його дочірнім і асоційованим підприємствам не має.     
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація 
орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, заре-
єстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. № 1205-р.     
Станом на 31.12.2013 року у власності Фонду Державного майна України простих іменних акцій Товариства не має.     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ 
 

до фінансової звітності за 2013 рік 

Публічного акціонерного товариства  "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" 

 
 

Публічне акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

м. Дніпропетровськ 

– 2013 р. – 
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1. Загальні положення.  

 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ") зареєстровано 28 грудня 1994 р. 

Адреса ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 49081, м. Дніпропетровськ,вул. Столєтова,21 

Протягом 2013 року ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності: 

                24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

 85.32 – Професiйно - технiчна освiта 

 Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 6170 чол. 

В 2010 роцi розпочато випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої поверхнi, яке наноситься 

новою установкою фарбування виробництва компанiї Venjakob (Нiмеччина).  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вперше в Українi впровадив та сертифiкував на вiдповiднiсть вимогам IRIS Систему управлiння 

якiстю. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним пiдприємством, що вiдповiдає вимогам 

загальносвiтових стандартiв.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне пiдприємство, одне з найбiльших у галузi на Українi, має сучасне обладнання, технологiї, 

способи забезпечення й контролю якостi сталевих труб, колiс, бандажiв, кiльцевих виробiв, а по виробництву деяких видiв 

продукцiї - єдине в Українi. 

 

Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" включає до себе: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

- Звіт про власний капітал; 

- Примітки до звітів. 

 

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. 

Фінансова звітність складена в національній валюті України — в тисячах гривень. 

Представлена консолідована фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

Консолідована фінансова звітність включає звітність компаній дочірніх Групи - ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ "КЛВ 

ПРОДАКШН". Дочірні компанії консолідовано з дати державної реєстрації (дати отримання контролю над дочірньою 

компанією), та продовжує консолідуватися до дати втрати такого контролю. 

Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та компаній Групи підготовлена за один звітній період на підставі послідовного 

дотримання облікової політики для всіх копаній Групи. 

Раніше Компанія не заявляла про повну відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ. 

Дана фінансова звітність підготовлена у повній відповідності МСФЗ. 

Всі підприємства Групи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність у відповідності до законодавства 

України в області бухгалтерського обліку та фінансової звітності – національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку. Існуючі в Україні принципи та процедури бухгалтерського обліку відрізняються від загальноприйнятих принципів та 

процедур. Властивих МСФЗ. У зв’язку з цим у консолідовану фінансову звітність, яка підготовлена на підставі МСФЗ було 

внесено коригування, необхідні для представлення даної фінансової звітності у відповідності до МСФЗ. 

Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної вартості, за винятком 

статті "Основні засоби" та "Незавершені капітальні інвестиції". Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито 

у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності. 

Консолідована фінансова звітність відповідно до вимог діючого законодавства України підлягає затвердженню загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Наглядовою радою Товариства 28.02.2014 року (протокол засідання Наглядової ради №399 

від 28.02.2014 р.) прийнято рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17.04.2014 року. 

 

Використання оцінок до допущень 

Підготовка консолідованої фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва виробки оцінок та 

допущень, які впливають на вказані у звітності суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також на включені у звітність 

пояснення відносно умовних активів та зобов’язань. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким допущенням та оцінкам. 

Фактичні результати. Які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися від даних оцінок. 

 

Функціонування компанії у майбутньому 

У найближчий час Компанія буде продовжувати залежати від  впливу нестабільної економіки у країні. В результаті виникає 

суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість відшкодування вартості активів Компанії, їх 

можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її функціонування у майбутньому, яке передбачає 

реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином,  фінансова звітність компанії не 

включає жодних коригувань сум активів, які були б необхідними у майбутньому та коли б вони не реалізовували свої активи не 

в ході звичайної діяльності. 

Українській економіці властиві признаки та ризики ринку, який розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинуту 

ділову інфраструктуру та нормативну базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертуємость національної валюти 

та обмеження на ринку валютних операції, а також низький рівень ліквідності на ринку капіталу. 

Уряд України приймає ряд заходів, направлених на вирішення даних питань, проте реформи, необхідні для створення 

фінансової, правової та регуляторної системи, не завершені. 

Товариство напряму залежить вiд чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне, 
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корпоративне та iнше господарське законодавство. Наприклад, змiна ставок ввiзного мита на iмпорт певних товарiв на митну 

територiю України шляхом внесення змiн до Митного тарифу України можуть суттєво вплинути на вартiсть продукцiї та 

прибутковiсть господарської дiяльностi товариства. Змiни у корпоративному та iншому господарському законодавствi також 

впливають на діяльність товариства. 

 

 
2. Основні принципи облікової політики 

 

а) Перерахунок іноземних валют 

Фінансова звітність представлена в гривнях (“грн.”), що є функціональною валютою і валютою представлення фінансової 

звітності Компанії. Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, 

що діє на дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну 

валюту за курсом, що діє на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у 

прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, 

діючим на дату їх виникнення. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, що діє на дату 

визначення справедливої вартості. 

 

б) Основні засоби 

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату переоцінки за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю 

переоціненого активу та його балансовою вартістю.  

Якщо об’єкти основних засобів перецінюються, накопичена до моменту переоцінки амортизація елімінується проти первісної 

вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із переоціненою вартістю об’єкта. 

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та накопичується в 

складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, 

раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у 

прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли 

зменшення балансової вартості компенсує попередні збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через 

зменшення резерву переоцінки. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу 

нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих витрат для введення 

активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість 

будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесеної в ході 

придбання основного засобу.  

Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його подальшого 

використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу (розраховані як 

різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до прибутків та збитків за 

рік у якому актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці 

кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація і знос 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання активу.  

Термін корисного використання 

Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання активів: 

Будівлі 5-80 років 

Машини та обладнання 3 - 45 років 

Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років 

Інструменти та інвентар – 3-28 років 

Багаторічні насадження –3- 20 років 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий, або частини активу, 

витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується та заміщується іншим та, 

ймовірно, що Компанія в подальшому отримуватиме майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються. 

Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу 

використовується вартість активу, що заміщує існуючий.  

Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

в) Витрати на позики 

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу капіталізуються 

протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого використання (комерційного 

виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, понесені процентні витрати капіталізуються 

як частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від 

отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів капіталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. 

У разі, коли використані на фінансування конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума 

відсотків до капіталізації розраховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових 

позик Компанії за період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені. 

Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе підприємство у зв’язку з отриманням позики. 

Компанія капіталізує витрати на позики за усіма кваліфікаційними активами, будівництво яких було розпочате після 1 січня 

2009 року. 
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г) Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Амортизація нематеріальних активів 

розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання, що оцінюється для кожного з 

типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів 

аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на 

предмет зменшення корисності, коли події або зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не 

може бути відшкодована. 

д) Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких 

ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Компанія визначає суму відшкодування активу. Сума 

відшкодування активу є більшою із двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за 

мінусом витрат на реалізацію і цінності від його використання. 

Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке 

надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів. 

Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його відшкодування, вважається, що 

корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання, очікувані 

грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що 

відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості 

за мінусом витрат на реалізацію, використовується відповідна модель оцінки.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо переоціненого, вартість 

переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів визнається у власному 

капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний щодо активу 

раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак Компанія оцінює суму відшкодування активу. Збиток від 

зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні 

оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення 

корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова 

вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за 

мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. 

Сторнування збитку від зменшення корисності визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив 

відображається за переоціненою вартістю. У таких випадках сторнування відображається як дооцінка. 

е) Фінансові активи 

Фінансові активи класифікуються Компанією за такими групами: фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки у фінансових результатах, кредити і дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, та фінансові 

активи, наявні для продажу. Класифікація здійснюється відповідно до цілей придбання таких активів. Під час первісного 

визнання фінансових активів Компанія надає їм відповідну класифікацію та, якщо це можливо і доцільно. 

Первісне визнання 

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не 

класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у фінансових результатах) витрати, 

безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції. Справедливою вартістю фінансових активів при їх первісному визнанні є ціна. 

Всі звичайні операції з придбання і продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія 

бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцій з придбання або продажу відносяться операції з 

придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачу активів у строки, встановлені законодавством або 

прийняті на відповідному ринку. 

Станом на 31 грудня 2012 року жоден з фінансових активів Компанії не було віднесено до категорій “фінансові активи, 

оцінювані за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у фінансових результатах” та “інвестиції, утримувані до 

погашення”. 

Позики та дебіторська заборгованість 

Позики надані - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на активному 

ринку. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку, за мінусом 

зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок та премій під час придбання або вартості, 

що є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до 

звіту про сукупний дохід. Збитки від зменшення корисності, визнаються у звіті про сукупний дохід у складі інших операційних 

витрат. 

Дебіторська заборгованість визнається за вартістю, що вказана в первісних документах, за мінусом резерву під сумнівну 

заборгованість. Резерви під сумнівну дебіторську заборгованість створюються, коли існує невпевненість у відшкодуванні 

дебіторської заборгованості. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю та сумою очікуваного 

відшкодування, що є теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за оригінальною ефективною 

ставкою фінансового активу. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні для продажу та не 

включені до інших категорій фінансових активів. Після первісного визнання в обліку фінансові активи, наявні для продажу, 

оцінюються за справедливою вартістю. Процентний дохід за борговими цінними паперами, наявними для продажу, 

розраховується за методом ефективної процентної ставки і визнається у прибутках та збитках. Дивіденди за інвестиціями, 

наявними для продажу, визнаються у прибутках та збитках, коли встановлюється право Компанії на отримання платежу. Всі 

інші компоненти змін у справедливій вартості відстрочуються у власному капіталі до моменту вибуття або зменшення 

корисності інвестиції, коли накоплений прибуток або збиток переноситься з власного капіталу до прибутків та збитків. 

Справедлива вартість при первісному визнанні визначається як первісна вартість. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
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Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових 

банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців. Залишки коштів із обмеженим використанням 

виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Грошові кошти з 

обмеженим використанням включають депозити чи банківські рахунки, чиє використання є обмеженим унаслідок зобов’язання 

Компанії вилучати кошти тільки для цільового призначення. Залишки грошових коштів, обмежені в обміні або використанні з 

метою виконання зобов’язань протягом щонайменш дванадцяти місяців після звітної дати, включаються до статті “Інші 

необоротні активи”. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових активів) 

припиняється у випадку: 

- закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

- збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе 

зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок; або 

- якщо Компанія передала свої права отримувати грошові потоки від активу та або (a) передала практично всі ризики і 

вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики 

та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передала контроль над активом. 

Коли Компанія передала права на одержання грошових коштів від активів або коли нею підписано договір "про передачу", але 

при цьому не передані і не утримані суттєво всі ризики та вигоди від активу, а також не переданий контроль над активом, актив 

визнається в межах своєї безперервної участі в активі. 

У цьому випадку Компанія також визнає асоційоване зобов’язання. Переданий актив та асоційоване зобов’язання оцінюються 

на тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за Компанією. 

Безперервна участь у формі гарантії на переданий актив оцінюється за найнижчою з двох вартостей: первісною балансовою 

вартістю та максимальною сумою компенсації, яку з Компанії може вимагатися до сплати. 

є) Зменшення корисності фінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових 

активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів вважаються такими, що втратили корисність, якщо, і тільки якщо, існує 

об’єктивне свідчення зменшення корисності як результат однієї чи декількох подій, що відбулися після первісного визнання 

активу (настання "події збитковості") і ця подія збитковості має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового 

активу або групи фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені. До ознак зменшення корисності може бути віднесено 

те, що боржник чи група боржників переживає значні фінансові труднощі, дефолт чи прострочення в сплаті відсотків чи 

основних сум, а також вірогідність того, що вони збанкрутують чи зазнають іншої фінансової реорганізації, і при цьому існують 

помітні ознаки зменшення очікуваних грошових потоків, які можна оцінити, такі як зміни в заборгованості чи економічних 

умовах, які пов’язані з дефолтом. 

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Для фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю Компанія спочатку оцінює чи існує об’єктивні ознаки 

зменшення корисності окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, та у сукупності для фінансових активів, які не є 

окремо суттєвими. Якщо визначено, що не існує об’єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого 

фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається у групу фінансових активів з подібними 

характеристиками кредитного ризику та ця група фінансових активів оцінюється на зменшення корисності у сукупності. 

Активи, які окремо оцінюють на зменшення корисності і для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує 

визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності. 

Якщо існує об’єктивне свідчення існування збитку від зменшення корисності, сума збитку вимірюється як різниця між 

балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (виключаючи майбутні очікувані 

кредитні збитки, що ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за 

первісною ефективною ставкою відсотку для фінансового активу. Якщо позика має змінну відсоткову ставку, ставка 

дисконтуваня для оцінки збитку від зменшення корисності є поточною ефективною ставкою відсотку. 

Балансова вартість активу зменшується через використання рахунку резерву і сума збитку визнається в прибутках та збитках. 

Дохід у вигляді відсотків продовжує накопичуватися на зменшену балансову вартість з відсотковою ставкою, що 

застосовується для дисконтування майбутніх грошових потоків с ціллю вимірювання збитку від зменшення корисності. Дохід у 

вигляді відсотків визнається як частина фінансового доходу в звіті про сукупний дохід. Позики разом з пов’язаним резервом 

списуються при відсутності реальної перспективи майбутнього відшкодування і всі забезпечення реалізовані чи передані 

Компанії. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності зростає або зменшується через подію, що 

відбулася після визнання зменшення корисності, попередньо визнана сума збитку від зменшення корисності зростає чи 

зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання зазнає подальшого сторнування, сторнована сума 

зменшує інший операційний дохід в звіті про сукупний дохід. 

Фінансові інвестиції, наявні для продажу 

Для фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія оцінює на кожну звітну дату наявність об’єктивного свідчення 

того, що інвестиція чи група інвестицій зазнали зменшення корисності. 

Інвестиції, обліковані за методом участі у капіталі, класифікуються як наявні для продажу, свідченням чого може бути суттєве 

чи затяжне зниження справедливої вартості інвестицій нижче своєї балансової вартості. 

"Суттєвість" оцінюється по відношенню до первинної вартості інвестицій, а "затяжність" - стосовно періоду часу, протягом 

якого справедлива вартість була меншою ніж початкова вартість інвестицій. При наявності ознак зменшення корисності 

кумулятивний збиток, визначений як різниця між вартістю придбання і теперішньою справедливою вартістю інвестицій, за 

вирахуванням наявного збитку від зменшення корисності цих інвестицій попередньо визнаного в прибутках та збитках, 

переноситься з іншого сукупного доходу та визнається в звіті про сукупний дохід. Збитки від зменшення корисності 

капітальних інвестицій не сторнуються через прибутки та збитки; збільшення справедливої вартості після зменшення 

корисності визнається відразу в іншому сукупному доході. 

При класифікації боргових інструментів як таких, що наявні для продажу, зменшення корисності оцінюється базуючись на 

таких самих критеріях, які застосовуються для фінансових інвестицій, що відображаються за амортизаційною вартістю. 
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Майбутній дохід у вигляді відсотків продовжує накопичуватися базуючись на зменшеній балансовій вартості активу, з 

використанням відсоткової ставки для дисконтування майбутніх грошових потоків для визначення збитку від зменшення 

корисності, та визнається як частина фінансового доходу. Якщо в послідуючому році справедлива вартість боргових 

інструментів збільшиться і це збільшення може об’єктивно бути віднесеним до подій, що відбулися після визнання збитку від 

зменшення корисності в прибутках та збитках, збиток від зменшення корисності сторнується через прибутки та збитки. 

ж) Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання класифікуються Компанією у розрізі наступних груп: фінансові зобов’язання за справедливою вартістю 

через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Компанія визначає класифікацію своїх фінансових 

зобов’язань при первісному визнанні. 

При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку кредитів та 

запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією. 

Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

ставки відсотку. 

Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації зобов’язання за 

методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії або дисконту, наданих при 

придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки відсотку. Амортизація за методом 

ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід. 

Припинення визнання фінансових зобов’язань 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного 

зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних 

умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, 

а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупний дохід. 

з) Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Витрати виробництва 

обліковуються за методом перших за часом надходжень. 

Витрати, понесені у зв’язку з доставкою запасів до місця призначення та приведенням їх до належного стану, обліковуються 

наступним чином: 

Сировина і матеріали – ціна придбання за методом перших за часом надходження запасів; 

Готова продукція – амортизація, прямі матеріальні витрати, витрати праці та пропорційна частина виробничих накладних 

витрат, розподілених на основі нормальної виробничої потужності. 

Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на 

завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 

и) Оренда 

Визначення того чи є угода лізингом, чи є такою, що містить лізинг, базується на сутності угоди на дату укладення, де її 

виконання залежить від використання специфічного активу чи активів, чи угодою передається право на використання активу, 

навіть якщо це право прямо не вказується в угоді. 

Для угод, укладених до 1 січня 2005 року, датою укладення вважається 1 січня 2005 року відповідно до перехідних вимог 

Концепції Ради по МСФЗ 4. 

i) Забезпечення 

Загальні положення 

Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої 

події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні 

вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність 

вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо Компанія передбачає 

отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як 

окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються 

резерву, відображаються у звіті про сукупний дохід за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з 

використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною 

вартістю таких грошових потоків. 

к) Зобов’язання з пенсійних та інших виплат працівникам 

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані 

річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались 

працівниками Компанії. 

Компанія також має зобов’язання по довгострокових програмах з виплат працівникам. 

Пенсії працівникам, що вийшли на пенсію достроково 

Крім загальнообов’язкової державної пенсійної програми, згідно з трудовим законодавством України Компанія має 

зобов’язання з виплати пенсій певним категоріям працівників, що можуть вийти на пенсію достроково внаслідок роботи в 

небезпечних умовах (“працівники списків 1 та 2”). Такі пенсії сплачуються за період між датою фактичного виходу на пенсію 

та датою звичайного виходу на пенсію. 

л) Доходи 

Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, а сума 

доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за справедливою вартістю отриманих сум, або сум що підлягають 

отриманню за вирахування знижок, податків або митних зборів. 

Компанія проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи вона виступає як принципал 

або агент.  

Реалізація послуг 

Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірно визначена. 

Процентні доходи 
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Дохід визнається при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, який являє собою відповідну 

ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку 

корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається до 

фінансового доходу у звіті про сукупний дохід. 

м) Податок на прибуток 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодавства, що діють або 

оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і визнається у прибутках та збитках, 

якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому періоді у звіті про зміни у власному капіталі. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована ними 

виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 2013 ставка податку на прибуток 

підпримства була на рівні 19%, у 2012 році ставка податку на прибуток підприємств - 21%, з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 

2011 року - 23%, з 1 січня 2011 року по 31 березня 2011 року – 25%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей, що 

включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне 

тлумачення вимог законодавства. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх тимчасових 

різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком: 

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання 

від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на 

бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли можна 

контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в 

найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених на наступні 

періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього ймовірного 

оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на 

наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком: 

- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від 

первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під час 

здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 

- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за винятком 

ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову 

вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати 

частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи 

переоцінюються Компанією на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в 

якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на 

дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2014 р. - 18%. 

Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншого сукупного доходу в 

звіті про сукупний дохід. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного 

юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що виникають у одного 

суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу. 

н) Потенційні зобов’язання 

Потенційні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока ймовірність того, 

що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно 

визначити суму цього вибуття. Інформація про потенційні зобов’язання розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність 

вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою. 

о) Інвестиції в дочірні підприємства 

Дочірні підприємства – це підприємства, у яких компанія володіє більше ніж половиною прав голосу або повноваженням 

визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором з метою отримання економічних 

вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю Компанією над іншим підприємством. 

 
3. Суттєві облікові судження та оцінки 

Під час застосування облікової політики, визначеної у Примітці 2, Компанія робить оцінки та припущення, що впливають на 

відображені у звітності суми активів та зобов’язань. Розрахунки та судження регулярно переглядаються й ґрунтуються на 

досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, що за наявних умов вважаються 

обґрунтованими. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Крім суджень, які передбачають облікові 

оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні 

судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть 

бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи 

правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечіткими, 
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а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також інших державних органів. 

Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі. Керівництво вважає, що його тлумачення положень 

законодавства, які регулюють діяльність Компанії є правильним і діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності до 

законодавства, яке регулює його діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила усі належні податки та збори. 

Забезпечення за судовими процесами 

Компанія виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечення за судовими 

процесами є оцінкою керівництва втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень. 

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості 

Компанія визначає суму резерву під зменшення корисності дебіторської заборгованості наприкінці звітного періоду. При оцінці 

резерву під безнадійну дебіторську заборгованість Компанія враховує історичну імовірність стягнення залишків простроченої 

дебіторської заборгованості, а також судження керівництва з метою виключення можливого впливу поточних обставин, що не 

впливають на минулі періоди, і виключити вплив минулих обставин, що не існують на поточну дату. 

Ознаки зменшення корисності 

Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається як більша з двох 

оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні. 

Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень: 

• Обсяги виробництва; 

• Ставки дисконтування; 

• Ціни на продаж готової продукції. 

Орієнтовні обсяги виробництва грунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та враховують плани їх 

розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування. 

Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та дисконтуються за 

ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу Компанії після оподаткування. 

Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Компанія постійно відслідковує внутрішні та зовнішні 

індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів. 

Переоцінка основних засобів 

Компанія оцінює основні засоби на основі моделі переоцінки, а зміни справедливої вартості признаються у складі сукупного 

доходу. Компанія найняла незалежного оцінювача з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 1 

січня 2013 р. оцінка була проведена на підставі ринкових даних з використанням зіставних цін, скоригованих на конкретні 

ринкові фактори (характер, місто розташування та стан об’єкту). 

Податок на прибуток 

Компанія визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з відстроченими податковими активами, якщо існує 

імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому. Оцінка можливості відшкодування відстрочених 

податкових активів вимагає від Компанії суттєвих оцінок очікуваного майбутнього оподатковуваного прибутку. Оцінка 

майбутнього оподатковуваного прибутку грунтується на прогнозних грошових потоках від операційної діяльності і вимогах 

податкового законодавства. Якщо майбутні грошові потоки і оподатковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок, це 

може мати вплив на здатність Компанії реалізовувати чисті відстрочені податкові активи, відображені станом на звітну дату. 

Крім цього, майбутні зміни у податковому законодавстві можуть обмежити здатність Компанії отримувати податкові пільги у 

майбутніх періодах. 

Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації 

Облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому фінансовому році. 

 

4. Нові положення бухгалтерського обліку 

Нові стандарти, зміни стандартів або інтерпретації, які є вперше обов’язковими до застосування у фінансових періодах, що 

починаються з 1 січня 2012 року або після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, випущені не 

були. 

Були опубліковані нові стандарти та зміни стандартів, які стосуються фінансової звітності Компанії, але які не є обов’язковими 

для фінансових періодів, що починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала ці нові стандарти 

та зміни стандартів до початку їх обов’язкового застосування: 

- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти, частина 1: класифікація та оцінка" (опублікований у листопаді 2009 року; подальші зміни 

внесені у жовтні 2010 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2015 року або після цієї дати). 

- МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). 

- Змінений МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства" (опублікований у травні 2011 року; 

застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). 

- МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання" (опублікований у травні 2011 року; 

застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). 

- МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). 

- Зміни до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності" (опублікований у червні 2011 року; застосовується до річних періодів, 

які починаються з 1 липня 2012 року або після цієї дати). 

- Змінений МСБО 19 "Виплати працівникам" (опублікований у червні 2011 року; застосовується до річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Наразі Компанія оцінює вплив цієї зміни на її фінансову звітність. 

Наразі Компанія оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність. 

 
5. Інформація за сегментами 

Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони можуть отримувати 

доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних 

рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, - це 
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особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності організації. Функції особи, відповідальної за 

прийняття операційних рішень, виконує Правління Компанії. 

 (a) Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи 

У цілях управління Компанія розділена на бізнес-підрозділи, виходячи з продукції, що ними виробляється, та складається з 

таких звітних сегментів: 

- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької колiї, а також 

кiльцевi вироби. 

- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ, холоднокатанi 

з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i ПЕД;  

- цех нафтогазового сортаменту - виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту, а також виробляє труби 

гарячекатанi та обсаднi. 

 (б) Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів 

Сегменти Компанії – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх управління здійснюється окремо, 

оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових стратегій. 

(в) Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів 

Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, скориговану з урахуванням вимог внутрішньої звітності. 

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з 

підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності 

сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійснюється відповідно до оцінки операційного 

прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операційні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на 

прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються на операційні сегменти. 

 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" – багатопрофільне підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація 

сталевих труб, суцільнокатаних коліс та бандажів. 

 

Основними видами продукцiї є: 

- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi; 

- труби обсаднi та муфти до них; 

- труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої точностi; 

- труби пiдшипниковi; 

- суцiльнокатанi залiзничнi колеса; 

- залiзничнi бандажi. 

Товариство отримало дохiд за звiтний рiк за рахунок продажу: 

- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу - 38,2%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 22,8%); 

- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 32,9%). 

 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у країни далекого 

зарубiжжя. Загальна сума експорту за звiтний рiк складає  3 160 740 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв 

складає 54,1%. 

Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни 

Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї).  

 

Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисловостi, машинобудування, 

комунальної сфери й будiвництва, а також пiдприємства залiзничного транспорту.  

Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї: в Росiї до них вiдносяться "Лукойл", "РН-Снабженяя" i "Роснафта"; в 

Українi "Укргазвидобування" та "Укрнафта", якi займаються розвiдкою, добуванням, переробкою та транспортуванням 

нафтопродуктiв. 

Покупцями труб загального призначення є машинобудiвнi заводи, якi iз труб виробництва Товариства виготовляють свою 

продукцiю (машини та механiзми). 

Товариство освоїло й поставляє в країни ближнього й дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних розмiрiв колiс, сертифiкованих 

за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзниць, експлуатованого в рiзних клiматичних умовах, а також бандажi 

для локомотивiв, метро, трамваїв, складно профiльнi кiльцевi вироби. 

Основними покупцями залiзничних колiс та локомотивних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi її дороги, вагоноремонтнi та 

тепловозоремонтнi пiдприємства).  

Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськелектротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу мiського 

транспорту України. 

 

Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї Товариства - це пiдприємства й фiрми традицiйних ринкiв збуту в 

Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя. Керiвництво Товариства докладає всiх зусиль для змiцнення 

усталених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а також взаємовигiдної торгiвлi iз 

зарубiжними партнерами. 

 

Географiя поставок продукцiї заводу за результатами 2013 р. розподiляється по основних регiонах наступним чином: 

- Росiя - 32,1%; 

- країни СНД - 13%; 

- Грузiя - 0,5%; 

- країни Прибалтики - 0,8%; 

- країни далекого зарубiжжя - 24,3%. 
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6. Нематеріальні активи. 

 

  Інші НА Разом 

Первісна вартість 
    

Залишок на 01 січня 2012 р. 12 250 10 736 

Залишок на 31 грудня 2012 р. 
10 736 10 736 

Накопичена амортизація 
  

Залишок на 01 січня 2012 р. 6 277 7 605 

Залишок на 31 грудня 2012 р. 7 605 7 605 

Залишкова вартість 

Залишок на 01 січня 2012 р. 6 023 3 131 

Залишок на 31 грудня 2012 р. 3 131 3 131 

Первісна вартість 

Залишок на 31 грудня 2012 р. 10 736 10 736 

Вибуття 467 467 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 10 269 10 269 

Накопичена амортизація   

Залишок на 31 грудня 2012 р. 7 605 7 605 

Амортизація за період 937 937 

Вибуло за рік накопичена амортизація 467 467 

Інші зміни за рік 1 158 1 158 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 6 917 6 917 

Залишкова вартість   

Залишок на 31 грудня 2012 р. 3 131 3 131 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 3 352 3 352 

 

 

При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінювалися по первісній вартості. 

Амортизація нематеріальних активів для всіх груп нараховувалася прямолінійним методом. 

Термін корисного використання (норма амортизації) визначаються по кожному нематеріальному активу окремо. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. 

Переоцінка нематеріальних активів ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ” не здійснювалася, тому що на сьогоднішній день для них 

активного ринку не існує. 

 
7. Основні засоби. 

 

При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на його  

виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю 

основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. 



  Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмент, 

прилади, 

інвентар 

Інші основні 

засоби 

Разом 

Первісна (переоцінена) 

вартість 

Залишок на 01 січня 2012 р. 1 010 006 2 622 686 48 913 3 318 45 087 3 730 010 

Надходження 35 182 247 894 103 847 843 192 387 958 

Вибуття (842) (3 180) (93) (83) (70) (4 268) 

Інші зміни   (21 188)   (32 484) (53 672) 

Залишок на 31 грудня 2012 р 1 044 346 2 846 212 152 667 4 078 12 725 4 060 028 

Накопичена амортизація   

Залишок на 01 січня 2012 р. (317 821) (1 072 032) (32 167) (1 965) (22 450) (1 446 435) 

Надходження (82 949) (264 772) (6 216) (327) (145) (354 409) 

Переоцінка       

Вибуття 421 1 678 91 71 67 2 328 

Інші зміни   124 158   10 893 135 051 

Залишок на 31 грудня 2012 р. (400 349) (1 210 968) (38 292) (2 221) (11 635) (1 663 465) 

Залишкова вартість       

Залишок на 01 січня 2012 р. 692 185 1 550 654 16 746 1 353 22 637 2 283 575 

Залишок на 31 грудня 2012 р. 643 997 1 635 244 114 375 1 857 1 090 2 396 563 

Первісна (переоцінена) 

вартість 

  

Залишок на 31 грудня 2012 р. 1 044 346 2 846 212 152 667 4 078 12 725 4 060 028 

Надходження 107 958 431 354 3 107 800 1 432 544 651 

Переоцінка 763 499 (1 702 791) 42 555 (768) 22 950 (874 555) 

Вибуття (8 142) (145 823) (6 810) (135) (332) (161 242) 

Інші зміни        

Залишок на 31 грудня 2013 р 1 907 661 1 428 952 191 519 3 975 36 775 3 568 882 

Накопичена амортизація   

Залишок на 31 грудня 2012 р. (400 349) (1 210 968) (38 292) (2 221) (11 635) (1 663 465) 

Надходження (161 388) (189 762) (23 134) (513) (4 238) (379 035) 

Переоцінка 179 740 1 092 579 23 864 731 (6 847) 1 290 067 

Вибуття 3 270 139 704 2 347 81 275 145 677 

Інші зміни   (144 610)    (144 610) 

Залишок на 31 грудня 2013 р. (378 727) (313 057) (35 215) (1 922) (22 445) (751 366) 

Залишкова вартість       

Залишок на 31 грудня 2012 р. 643 997 1 635 244 114 375 1 857 1 090 2 396 563 

Залишок на 31 грудня 2013 р. 1 528 934 1 115 895 156 304 2 053 14 330 2 817 516 



Переоцінка основних засобів проведена станом на 01 січня 2013 р. З метою визначення справедливої вартості станом на 

01.01.2013 р. підприємством здійснена переоцінка об’єктів основних засобів та капітальних інвестицій.  Переоцінка була 

проведена ТОВ "НЕО Центр" на підставі сертифікату суб’єкту оцінювальної діяльності № 8809/09 від 12.08.2009 р. та № 

13652/12 від 17.07.2012 р., видані Фондом державного майна України.  

Відповідно до МСБО 16 Товариство провело переоцінку основних засобів, користуючись методом виключення амортизації з 

валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Залишки капіталу в дооцінках 

було скориговано у розмірах, облікованих згідно з МСФЗ.  

На дату балансу 31.12.2013 р. Товариство не оцінювало наявність ознак можливого зменшення активів. 

Амортизація основних засобів у 2013 р. нараховувалася прямолінійним методом.  

 

Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2013 року визначаються  такими: 

- будинки та споруди – 5-80 років; 

- машини та устаткування – 3-45 років; 

- транспортні засоби – 3-25 років; 

- інструменти, прилади, інвентар  – 3-28 років; 

- інші основні засоби – 3-25 років. 

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася  по кожному об’єкту окремо. 

Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу немає.  

 

У  статті "Незавершене будівництво" відображена  вартість незавершених  капітальних інвестицій  у будівництво, 

створення, виготовлення, реконструкцію,  модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні 

активи, призначені для заміни  діючих, i устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також  авансові 

платежі для фінансування капітального будівництва.  

 

На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi 

засоби. Вартiсть застави основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2013 р., грн: 

1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування); 

Первiсна вартiсть 999 787 800,61 грн;  Залишкова вартiсть 805 332 838,74 грн; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. 

Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як 

"Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення. 

2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог - нерухоме майно (будiвлi та 

споруди); Первiсна вартiсть 1 455 584 628,55 грн; Залишкова вартiсть 1 173 760 400,27 грн; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. 

Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як 

"Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення. 

3) Найменування банку - ПАТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування); Первiсна 

вартiсть 130 253 749,98 грн;  Залишкова вартiсть 105 117 406,00 грн; Договiр застави вiд 16.04.2013. Остаточна Дата Погашення 

означає 30 травня 2016 року. 

4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування); 

Первiсна вартiсть 108 818 092,60 грн;  Залишкова вартiсть 85 697 550,62 грн; Договiр застави вiд 30.12.2013. Остаточна Дата 

Погашення означає 20 грудня 2016 року. 

 

Сума капітальних інвестицій за 2013 рік склала 450 363 тис. грн., в т.ч. на придбання основних засобів 349 321 тис. грн. та на 

придбання нематеріальних активів – 917 тис. грн.  

 

 

8. Дебіторська заборгованість. 
 

  31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та послуги 2 746 929 2 105 624 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  632 117 423 849 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 152 065 132 605 

Інша дебіторська заборгованість 8 122 8 843 

Разом дебіторська заборгованість 3 539 233 2 670 921 

У тому числі резерв сумнівних боргів 4 299,7 63 513,00 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги визнавалася одночасно з визнанням доходу від 

реалізації продукції, товарів робіт і послуг. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи та послуги відображена в балансі за чистою реалізаційною вартістю. 

Величина резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики визначається за методом використання абсолютної суми 

сумнівної заборгованості. 

 

9. Запаси. 

 

Запаси в бухгалтерському обліку зараховуються по первісній вартості на дату надходження. 

Запаси готової продукції відображені в балансі за виробничою собівартістю. 
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Транспортно-заготівельні обліковуються на окремих субрахунках. Якщо не можливо визнати вид запасів, до якого вони 

відносяться, то в кінці місяця транспортно-заготівельні запаси розподіляються за видами запасів відповідно до вимог МСБО 2. 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на 

завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 

Оцінка вибуття незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом середньозваженої, 

інших видів запасів – за методом FIFO у розрізі цехів та підрозділів. 

 

  31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Сировина та матеріали 231 308 290 009 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби 
47 424 22 440 

Паливо 628 5 776 

Тара і тарні матеріали 1 793 3 024 

Запасні частини 50 563 79 405 

Готова продукція 92 485 100 757 

Незавершене виробництво 209 011 337 615 

Товари 4 426 4 862 

Інші 48 370 61 171 

Запаси, разом 686 008 905 059 

 

Станом на 31 грудня 2013 р. було визнано як витрати у відношенні запасів, відображених за чистою вартістю реалізації 29 898 

тис. грн. Нарахування резервів на знецінення запасів відображено у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у 

відповідних періодах. 

 

 

10. Фінансові інвестиції. 

 

Станом на 31.12.2013 р. довгострокові фінансові інвестиції складаються з володіння корпоративними правами у розмірі 39% 

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" в сумі  146 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. довгострокові фінансові інвестиції обліковано в сумі  

243 тис. грн. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. 

 

11. Зобов’язання. 

На дату звітності станом на 31.12.2013 р.  та на 31.12.2012 р. підприємство має такі зобов’язання: 

За кредитами та займами: 

  31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Короткострокові кредити, у тому числі 1 612 502 383 324 

Заборгованість за кредитами без забезпечення,                   тис.грн. 216  
евро 19 530  

Заборгованість за кредитами під забезпечення,                   тис.грн. 533 231  

евро 31 600 000  
долар 23 060 000  

Поточна заборгованість за довгостроковою заборгованістю, тис. 
грн.  1 079 055 383 324 

долар 135 000 000 47 957,46 

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами, тис.грн. 138 771 63 069  

долар 17 361 574 7 890 558 

Заборгованість за кредитами під забезпечення,                   тис.грн. 130 458 59 872 

долар 16 321 574 7 490 558 

Заборгованість за кредитами без забезпечення,                   тис.грн. 8 313 3 197 

долар 1 040 000 400 000 

Довгострокові кредити,                                                           тис.грн. 50 632 539 675 

долар 6 334 542 34 560 979 
                                          евро  25 000 000 

Заборгованість за кредитами під забезпечення,                   тис.грн. 47 435 146 759 

долар 5 934 542 18 360 979 

евро  25 000 000 

Заборгованість за кредитами без забезпечення,                   тис.грн. 3 197 129 487 
долар 400 000 16 200 000 

Інші довгострокові зобов’язання,                                          тис.грн. 308 802 038 

 долар  100 342,54 

   

Разом банківські кредити 1 802 213 1 788 106 

Своєчасно несплачена заборгованість за кредитами, долар 4  135 137  

 

Товариством було призупинено погашення кредитів та займів. Товариством ведуться перемови про реструктуризацію 

заборгованості. Від банків отримано листи Reservational of rights. Орієнтовна дата підписання нових угод з новими строками 

погашення заборгованості запланована на червень 2014 р. 
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Товариство не вказує iнформацiю про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) та найменування банків тому, що 

розкриття цiєї iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства.  

Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення 

економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього погашення. 

Інші поточні зобов’язання представлено у наступному складі: 

  31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги 727 915 1 015 819 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 9 326 9 274 

Заборгованість з оплати праці 11 425 13 773 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 4 303 6 418 

Інші поточні зобов’язання  1 088 916 313 725 

   

                                                                                                         1 841 885                              1 359 009 

 

Забезпечення станом на 31.12.2013 р. 

тис. грн 
Види забезпечень Залишок 

забезпечення на 

початок року 

 

Створення 

забезпечення 

Сума 

забезпечення, що 

використана 

протягом року 

Невикористана 

сума 

забезпечення, що 

сторнована у 

звітному періоді 

Залишок 

забезпечення на 

кінець року 

Забезпечення довгострокові 285 - 285 - - 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам (короткострокові) 
21 290 38 638 39 906  20 022 

 

Забезпечення наступних витрат та платежів враховуються за цільовим призначенням. 

Основними фінансовими зобов’язаннями Компанії є торгова та інша кредиторська заборгованість і процентні кредити. 

Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. 

Компанія має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші 

фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності Компанії. 

Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Компанії є валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний 

ризик та процентний ризик. Компанія переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті 

призводять до виникнення валютного ризику. Компанія не здійснювала операцій з метою хеджування цих валютних ризиків. 

 

12. Грошові кошти та їх еквіваленти 

  31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Каса   10 16 

Поточний рахунок у банку  13 127 147 902 

Інші рахунки у банках (картковий рахунок)  73  

Інші грошові кошти 10 312  

Разом грошові кошти та їх еквіваленти 23 811 147 918 

 

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах США, євро та 

російських рублях. 

 

13. Власний капітал 

Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000 

(чотириста мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.  

З метою виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" про виключно бездокументну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 13 

квiтня 2010 року, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у 

бездокументарну форму iснування.  

Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних 

паперiв Нацiональним Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та 

отримано виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067839.  

Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не було.     

Акцiонери Товариства мають право:     

- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;      

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди). Право на отримання частки прибутку 

(дивiдендiв) пропорцiйно частцi кожного з учасникiв мають особи, якi є акцiонерами Товариства на початок строку виплати 

дивiдендiв;      

- отримувати всю iнформацiю про свiй особовий рахунок, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.    

  

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його 
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дiяльнiсть, протоколи зборiв;     

- вийти з Товариства  в установленому законодавством порядку;      

- отримати частину вартостi майна Товариства у випадку його лiквiдацiї пропорцiйно номiнальнiй вартостi належних їм акцiй 

Товариства;     

- продати, подарувати, обмiняти, дати пiд заставу, успадкувати, оформити заповiт на всi або частину акцiй, що йому належать; 

    

- мати переважне право  на придбання акцiй подальших емiсiй акцiй Товариства;     

- передати управлiння своїми акцiями (в тiм числi право голосу) iншiй особi;     

- а також iншi будь-якi права передбаченi чинним законодавством.      

Акцiй, якi належать самому пiдприємству, його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам не має.     

Засновниками Товариства є держава в особi Фонду державного майна України, iдентифiкацiйний код 00032945, адреса: 01001, 

м.Київ, вул.Кутузова, 18,9 та органiзацiя орендарiв Нижньоднiпровського трубопрокатного заводу iменi Карла Лiбкнехта, 

iдентифiкацiйного коду немає, адреса: 49081, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням 

виконкому Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв вiд 30.12.1992 р. № 1205-р.     

Станом на 31.12.2013 року у власностi Фонду Державного майна України простих iменних акцiй Товариства не має.  

   

Станом на 31.12.2013 року у власностi членiв виконавчого органу Товариства знаходяться 3 674 акцiй, що складає 0,0009185% 

статутного капiталу.     

Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi Товариства перевищує 5 %:     

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";     

- "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE LIMITED";     

- "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" / "SALEKS INVESTMENTS LIMITED".     

 

Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами не має.     

Товариством не здiйснювався випуск привiлейованих акцiй, тому дивiдендiв, не сплачених по ним не має.       

Дивiдендiв, якi були  включенi (або не включенi) до складу  зобов'язань, коли були передбаченi, але формально не затвердженi  

 у звiтному перiодi не має.  

Власний капiтал визначається статутним капiталом, капiталом в дооцiнках та  іншим  додатковим капiталом. 

Дивіденди в 2013 році не нараховувались та не сплачувались. 

     

14. Доходи.  
 

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за 

винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може  

бути достовiрно визначена. Дохiд визнається вiдповiдно до принципу нарахування й вiдповiдностi. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається при вiдвантаженнi продукцiї. 

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеню завершеностi операцiй з надання послуг на дату балансу, 

якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеню завершеностi операцiї  з надання послуг 

проводиться шляхом вивченням виконаної роботи. 

Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку на:  

- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг: 

- iншi операцiйнi доходи; 

- фiнансовi доходи; 

- iншi доходи. 

 

 

Обсяг  реалізації підприємства протягом 2012 і 2013 років 

тис. грн. 
Показник 2013 р. 2012 р. Зміни в % 

Доход від реалізації товарів (без ПДВ) 5 844 548 7 053 821 -17,14 

 

 

Аналіз доходів від продажу за видами доходів 

  31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Продаж готової продукції 5 707 291 7 007 764 

Продаж товарів 117 165 20 034 

Продаж послуг 20 092 26 023 

Разом доходи від продажу 5 844 548 7 053 821 

 

 

Структура доходів підприємства в 2013 році 

тис. грн. 
Показник Сума  в % до підсумку 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5 844 548 66,96 

Інші операційні доходи 2 834 588 32,47 

             В т.ч.                Операційна оренда активів 13 221  
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                                      Дохід від реалізації інших оборотних активів 1 078 626  

                                       Дохід від курсової різниці 230 030  

                                       Інші операційні доходи 1 512 711  

Інші доходи 48 841 0,57 

              В т.ч.                Безоплатно одержані активи 1 628  

                                        Інші доходи та витрати 47 213  

Всього 8 727 977 100,00 

15. Сукупний дохід 

Інший сукупний дохід: 2013  2012  

Дооцінка необоротних активів 224 147 0 

Інший сукупний дохід 224 147 0 

 

16. Витрати. 

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені. 

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони були 

здійснені. 

 

 

 Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг  

протягом 2012 і 2013 років: 

тис. грн. 
Показник 2013 р. 2012 р. Зміни в % 

Собівартість реалізованих товарів 5 028 582 6 032 287 -16,64 

 

Структура інших операційних витрат: 

тис. грн. 

Показник 
2013 г. 

Сума в % до підсумку 

Операційна оренда активів 9 775 0,35 

Операційна курсова різниця 231 242 8,29 

Собівартість реалізованих оборотних активів 910 823 32,66 

Штрафи, пені, неустойки 1 407 0,05 

Інші витрати операційної діяльності 1 635 075 58,65 

ВСЬОГО: 2 788 322 100 

 

Структура інших фінансових витрат: 

тис. грн. 

Показник 
2013 г. 

Сума в % до підсумку 

Проценти 175 444 95,59 

Інші фінансові витрати 8 098 4,41 

ВСЬОГО: 183 542 100,00 

 

Структура інших витрат: 

тис. грн. 

Показник 
2013 г. 

Сума в % до підсумку 

Списання необоротних активів 21 323 7,63 

Інші витрати 258 275 92,37 

ВСЬОГО: 279 598 100,00 

 

17. Інші операційні доходи та витрати 

  31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Інші операційні доходи 2 834 588 2 595 964 

Разом інші операційні доходи 2 834 588 2 595 964 

Операційна оренда активів 9 775 5 600 

Операційна курсова різниця 231 242 141 726 

Реалізація інших оборотних активів 910 823 785 105 

Штрафи, пені, неустойки 1 407 2 006 

Інші операційні доходи і витрати 1 635 075 1 673 311 

Інші операційні витрати 2 788 322 2 607 748 

Списання необоротних активів 21 323 3 274 

Інші витрати 258 275 2 585 

Інші витрати 279 598 5 859 
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18. Фінансові витрати 

  31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Процентні витрати 175 444 144 698 

Інші фінансові витрати 8 098 8 171 

Разом фінансові витрати 183 542 152 869 

 

19. Зв'язані сторони. 

Операцiї пов'язаних сторiн вiдображаються в облiку на рiвнi групи "IНТЕРПАЙП". 

 

 

20. Чисті активи Товариства 

 

 

Розрахунок вартості чистих активів станом на кінець 2013 р. 

тис. грн. 
АКТИВИ, т.ч.: 7 143 417 

Нематеріальні активи: залишкова вартість 3 352 

Незавершене будівництво 60 463 

Основні засоби: залишкова вартість 2 817 516 

Довгострокові фінансові інвестиції 146 

Довгострокова дебіторська заборгованість 337 

Запаси 686 008 

Дебіторська заборгованість 3 539 233 

Грошові кошти та їх еквіваленти 23 811 

Інші оборотні активи 12 551 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.: 3 698 121 

Забезпечення 20 022 

Довгострокові зобов’язання 50 940 

Відстрочені податкові зобов’язання 34 001 

Короткострокові кредити банків 1 612 502 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 138 771 

Кредиторська заборгованість 727 915 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 9 326 

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 4 303 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 11 425 

Інші поточні зобов’язання 1 088 916 

Розрахункова вартість чистих активів 3 445 296 

Статутний капітал 100 000 

Скоригований статутний капітал 100 000 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 3345296 тис. грн. 

Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 

дотримуються. 

 

21. Особлива інформація відповідно до ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 

 

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні протягом звітного 

періоду. 

 

22. Податок на прибуток 

В 2013 році застосовувалась ставка оподаткування прибутку підприємства в розмірі 19 відсоток, у 2012 році - 21 відсоток.  

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітні періоди, що закінчились 31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2012 р.   

 2013  2012  

Поточний податок на прибуток 

Нараховано у звітному році (21 767) (53 050) 

 (21 767) (53 050) 

Начислення відстрочених податків   

Зменшення відстрочених податків активів (56 999) (9 004) 

Збільшення відстрочених податкових зобов’язань (34 001)  

 (112 767) (62 054) 

   

Звірка відносно ефективної ставки податку:   

 2013 2012 

 

Прибуток до оподаткування 179 745 (103 956) 

Податок на прибуток (34 151) (21 830) 

Невираховані витрати (258 361) 63 732 

 (112 767) (62 054) 
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Відстрочені податкові активи чи зобов’язання 

  

Залишок на 

31.12.2012 

Визнано у 

складі 

прибутку 

(збитку) 

Залишок на 

31.12.2013 

Основні засоби  
0 (69 534) (69 534) 

Різниці по донарахованим витратам 
597 (85) 512 

Дебіторська заборгованість 
31 173 (30 108) 1 065 

Кредиторська заборгованість 
5 339 (1 062) 4 277 

Процентні витрати 
4 838 4 174 9 012 

Невизнані витрати 
15 052 5 615 20 667 

Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання 

 

56 999 (91 000) (34 001) 

Товариство проводить залік податкових активів та податкових зобов’язань тільки у тих випадках, коли вона має юридично 

закріплене право на залік поточних податкових активів та податкових зобов’язань, а відстрочені податкові активи чи 

відстрочені податкові зобов’язання відносяться к податкам на прибуток, які утримуються одним і тим же податковим органом. 

23. Суттєві не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності 

Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не проводились. 

24. Договірні та умовні зобов’язання і операційні ризики 

Дотримання вимог податкового законодавства 

Компанія є об’єктом регулярних податкових перевірок. За результатами останніх податкових перевірок у 2012 році 

податковими органами було донараховано  за 2010-2011 роки у сумі 508,8 тис.грн. та нараховано відповідних штрафів у сумі 

929,4 мільйонів гривень.  

 

Юридичні питання 

У ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною в різних судових процесах та спорах. Керівництво 

вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не 

буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії, крім тих, що 

включені до забезпечення за судовими процесами. 

 

Соціальні зобов’язання 

Компанія здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на територіях, де Компанія 

проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку житлових об’єктів, шкіл, лікарень, 

транспортних послуг та інших соціальних потреб. 

 

Операційні ризики 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства загальнодержавного масштабу: скрутна економiчна ситуацiя, 

яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi споживачiв, не ритмiчне постачання сировини, криза, що 

охопила машинобудування, будiвництво та iншi галузi, пiдвищення цiн на газ, сировину, тарифiв на перевезення вантажiв 

залiзницею. 

Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства є: 

- змiна потреби на основних ринках збуту в країнах СНД. Досвiд показує, що дiяльнiсть Товариства знаходиться пiд впливом 

циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненостi та доходiв споживачiв, рiвня 

попиту на продукцiю Товариства, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв; 

- нестiйкiсть податкової полiтики, недостатнє врахування iнтересiв промислових пiдприємств в податковому кодексi України. 

Ця проблема може призвести до втрати потенцiйних споживачiв, а у деяких випадках i цiлих ринкiв збуту; до виникнення 

дефiциту власних обiгових коштiв; до зростання дебiторської заборгованостi; 

- введення Європейською комiсiєю жорстких антидемпiнгових мит на постачання українськими виробниками труб в країни 

Європейського Союзу;  

- об'єктивнi процеси витiснення сталевих труб з сегменту малого й середнього дiаметра пластиковими трубами.  

Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великим в 

Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними 

проблемами та iншими факторами.  

На дiяльнiсть Товариства можуть вплинути наступнi ризики: 

1. Нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики. 

2. Погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi.  

3. Рiзке збiльшення вартостi позикових коштiв.  

4. Зростання цiн на газ, що займає значну частку в собiвартостi продукцiї. Ризик зменшується завдяки роботi по впровадженню 

енергозберiгаючих технологiй, переходу на альтернативнi види палива. 

5. Зниження ефективностi й продуктивностi працi, байдужiсть до якостi продукцiї, що виробляється.  

6. Забруднення навколишнього природного середовища викидами пилу, зливовими та дренажними водами. Модернiзацiя та 
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замiна зношеного обладнання в основних цехах приведе до полiпшення екологiчної ситуацiї, як на Товариствi так i в регiонi.  

7. Досить великi витрати на утримання соцiальної сфери. Чiтко невизначений та незформований соцiальний пакет.  

8. Форс-мажорнi обставини.  

Також фактором ризику можна вважати частi та, в багатьох випадках, безпiдставнi втручання державних органiв у дiяльнiсть 

Товариства. 

 
25. Фінансові інструменти 

 

Справедлива вартість 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний інструмент у 

результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий продаж або ліквідація. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 

• Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю, кредиторської заборгованості за 

основною діяльністю, безпроцентних позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій 

вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів. 

• Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою приблизно дорівнює 

ринковій процентній ставці за якою Компанія могла б позичити кошти на звичайних комерційних умовах. Отже, станом на 31 

грудня 2013 року та 2012 року балансова вартість цих кредитів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої 

вартості. 

• Справедлива вартість кредитів працівникам та іншої довгострокової дебіторської заборгованості, банківських кредитів та 

інших фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставок, 

наявних на даний момент для позик на схожих умовах, зі схожим кредитним ризиком та строками погашення, що залишились. 

• Справедлива вартість інвестицій в інструменти капіталу, що не мають котирувань, оцінюється на основі первісної вартості за 

вирахуванням резерву на знецінення. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів и розкриття про неї 

у розрізі моделей оцінок: 

 Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);  

 Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елементом для 

нагляду за ситуацією на ринку.  

 

26. Основні дочірні підприємства 

Товариством створене Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика".  

Мiсцезнаходження: 49081, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21. 

Дочірнє підприємство ТОВ "Вапняна фабрика" зареєстроване 06 березня 2007 р. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володiє 100% часткою в статутному капiталi 

пiдприємства. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "Вапняна фабрика" є виробництво та реалiзацiя вапна, вапняного камiння, продукцiї, в склад 

яких входить вапно, доломiт та iншої продукцiї, в тому числi на умовах давальницької сировини. 

 

Товариство виступило засновником ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН". 

Мiсцезнаходження: 49081, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21. 

Дочірнє підприємство ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" зареєстроване 03 вересня 2013 р. Засновники ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН": 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 99,9 % загального уставного капіталу; 

ТОВ "Інтерпайп Україна" - 0,1% загального уставного капіталу. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є виробництво та реалiзацiя суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та 

бандажів, іншої промислової продукції, в тому числi на умовах давальницької сировини. 

 

27. Об’єднання бізнесу 

Консолідована фінансова звітність включає звітність компаній дочірніх Групи - ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ "КЛВ-

продакш". Дочірні компанії консолідовано з дати державної реєстрації (дати отримання контролю над дочірньою компанією), 

та продовжує консолідуватися до дати втрати такого контролю. 

Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та компаній Групи підготовлена за один звітній період на підставі послідовного 

дотримання облікової політики для всіх копаній Групи. 

Фінансова звітність Товариства консолідована станом на 31 грудня 2012 г. и 31 грудня 2013 г. відповідно до МСБО (IAS) 27 

"Консолідована та окрема фінансова звітність" та МСФЗ (IFRS) 10.  МСФЗ (IFRS) 10 замінило ряд положень МСБО (IAS) 27 

"Консолідована та окрема фінансова звітність". В МСФЗ 10 дано нове визначення контролю з трьома обов’язковими 

елементами: 

А) власні повноваження над об’єктом інвестиції; 

Б) ризики та вигоди із змінних результатів діяльності об’єкту інвестиції; 

В) можливість використання власних повноважень для впливу на змінні результати діяльності. 

Всі елементи контролю притаманні для визначення контролю над дочірніми підприємствами. Раніше підприємство вважалося 

контрольованим, коли мали можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигід. МСФЗ 

визначає додаткове керівництво з визначення контролю. 

 

 

 






