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1. Загальні положення.  

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ") (далі – Компанія або Товариство) зареєстровано 28 грудня 1994 р. 

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

Протягом 2017 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 4966 працівників. 

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. 

 

Консолідована фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" включає до себе: 

- Консолідований Звіт про фінансовий стан; 

- Консолідований Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід; 

- Консолідований Звіт про грошові потоки (за прямим методом); 

- Консолідований Звіт про зміни у капіталі; 

- Примітки до звітів. 

 

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 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-

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. 

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». Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито у відповідних розділах Приміток до 

фінансової звітності. 

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність материнської компанії та її дочірніх компаній станом на 31 

грудня 2017 р. 

Контроль здійснюється у тому випадку, коли Компанія піддається ризикам зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи 

коли має право на отримання таких доходів, а також має можливість вплинути на ці доходи через здійснення таких 

повноважень у відношенні до об’єкту інвестицій. 

Компанія контролює об’єкт інвестицій тільки у випадку: 

- наявності у Компанії повноважень відносно об’єкту інвестицій; 

- наявності у Компанії схильності ризику зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи прав на отримання таких 

доходів; 

- наявності у Компанії можливості використовувати свої повноваження для впливу на величину доходів. 

Валютою виміру Компанії, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Компанії, є гривня. 

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

зборами ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Наглядовою радою Товариства 21.02.2018 року прийнято рішення про проведення річних 

загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 19.04.2018 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.  

Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення в основному термінів експлуатації основних засобів, оцінки 

запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була 

відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього 

розвитку бізнесу Компанії (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови регулярно переглядаються. 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. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у 

Звіті про сукупний дохід і змінюються припущення. 

 

Ризики та економічні умови 

В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Компанії валютного та кредитного ризиків, 

ризику ліквідності та ринкового ризику. 
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Валютний ризик 

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та 

рубль, відіграють значну роль у процесі проведення Компанією багатьох типів операцій в Україні. 

 

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в 

основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Компанія управляє цим ризиком шляхом постійного 

відстеження кредитоспроможності клієнтів.  

Щодо ризиків у зв’язку зі зміною цін на продукцію, Компанія не очікує на зниження цін у передбаченому майбутньому, тому не 

укладала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Компанія переглядає перспективи 

щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком. 

 

Ризик ліквідності 

Для Компанії відіграє значну роль ризик ліквідності. У Компанії виникають сладнощі з розрахунками за фінансовими 

зобов’язаннями, що здійснюються грошовими коштами. 

 

Ринковий ризик 

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, Компанії притаманний ринковий ризик, який 

впливає на справедливу вартість та майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами від впливом зміни ринкового 

фактору (ринки збуту, валютні, процентні, цінові). 

 

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, 

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 дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, 

перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє 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 початок дня дати 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.  
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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. 

 

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. 
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е) Фінансові активи 

Фінансові активи класифікуються Компанією за такими групами: фінансові активи за справедливою вартістю, кредити і 

дебіторська заборгованість; фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, наявні для 

продажу та дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі. 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 2017 року жоден з фінансових активів Компанії не було віднесено до категорій “фінансові активи, 

оцінювані за справедливою вартістю” 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.  

Дебіторська заборгованість відображається в Звіті про фінансовий стан за чистою вартістю реалізації, за виключенням резерву. 

Резерв визначається на індивідуальній основі – в розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно (на 

кінець звітного періоду). Витрати на створення резерву по торговій заборгованості включаються до складу витрат на збут, по 

іншій дебіторській заборгованості – до складу інших операційних прибутків (збитків). 

Фінансовий відділ формує резерв сумнівних боргів по методу використання абсолютної суми сімнівної заборгованості: в розрізі 

підприємств боржників на звітну дату, виходячи із фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості. 

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 

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. 
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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 

дисконтування 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. 

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. 
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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 та незавершене 

виробництво – за середньозваженою собівартістю. 

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 

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 2016-2017 роках ставка податку на 

прибуток була на рівні 18%. 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 
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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 2018 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. 

 

п) Оцінка справедливої вартості 

Компанія оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та інвестиційну 

нерухомість) за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зобов’язання у ході 

звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою продажу активу чи зобов’язання 

здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при відсутності основного ринку, на ринку, який 

є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання. 

У Компаніє має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість актива чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються учасниками ринку 

при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх найкращих економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генерувати економічні 

вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою продажу іншому учаснику 

ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним способом. 

Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розкривається у фінансовій 

звітності, класифікуються за іерархією справедливої вартості на підставі даних найбільш низького рівня, який є значним для 

оцінки справедливої вартості в цілому: 

Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань 

Рівень 2– Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш низького 

рівня, є  прямо чи побічно спостерігаються на ринку 

Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш низького 

рівню ієрархії, не наблюдаються на ринку. 

 

3. Суттєві облікові судження та оцінки 

Під час застосування облікової політики, 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 
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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, 

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 ґрунтуються 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 ґрунтується 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. Зміни в стандартах МСБО та МСФЗ за період 2016-2017 р.р. 

Нові стандарти, які є вперше обов’язковими до застосування у фінансових періодах, що починаються з 1 січня 2017 року або 

після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, випущені не були. 

Компанія не використовувала достроково стандарти, роз’яснення чи поправки, які було випущено, але вони не вступили в силу. 

Характер та вплив кожного нового стандарту (поправки) описано нижче: 

 

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 
Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного 

регулювання, які виникають, коли підприємство надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає 

тарифному регулюванню. 

Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад, постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються 

державою. 

Даний стандарт не є обов’язковим. Стандарт потребує розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних 

з ним ризиків, а також вплив такого регулювання на фінансову звітніть компанії. 

Компанія вже підготовує звітність за МСФЗ, її діяльність не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не 

використовується при підготовці фінансової звітності. 

 

МСФЗ (IFRS) 11 «Облік придбання частки у спільній діяльності» 
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Поправки к МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій застосовував вимоги щодо обліку як при об’єднанні 

бізнесу при придбанні частки в спільній діяльності. Учасник повинен застосовувати МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», коли 

підприємство купляє частку в спільній діяльності, а бізнес відповідає визначенню стандарту МСФЗ (IFRS) 3. 

Облік об’єднання бізнесів буде застосовуватись і у випадку придбання додаткової частки у спільній діяльності, коли діяльність 

і далі є спільною. Придбана додаткова частка буде відображатись по справедливій вартості. Частка, якою підприємство вже 

володіло на дату додаткового придбання, перегляду вартості не підлягає. 

Застосування зміни буде базуватись на визначенні бізнесу – для чого купляється частка. Від цього залежить, буде придбання 

обліковано як об’єднання бізнесу, чи як придбання для збору активів.    

Принципи об’єднання бізнесу будуть застосовуватись при визнанні гудвілу, визнанні відстрочених податків від первісного 

визнання придбаних активів та зобов’язань, визнанні витрат пов’язаних з придбанням. 

Поправки не вплияють на фінансову звітність Компанії, тому що у звітному періоді долі участі у суспільних операціях не 

придбались.  

МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Відмова від методу амортизації, що базується на виручці» 

Поправками доповнено МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», щодо морального чи 

комерційного старіння, яке виникає в результаті зміни чи вдосконалення виробничого процесу чи в результаті зміни ринкового 

попиту на продукції чи послуги, які виробляються з допомогою активу. Очікувані зниження в ціні продажу продукції, яка була 

виготовлена з використанням активу, може свідчити очікування технічного або комерційного старіння активу, що в свою чергу, 

може відображати зменшення майбутніх економічних вигод від активу. 

Додано, що метод амортизації, який базується на виручці, яка генерується діяльністю, що передбачає використання активу, не є 

правильним. Виручка від діяльності, що передбачає використання активу відображає фактори інші, ніж споживання 

економічних вигод від активу. Наприклад, виручка залежить від інших факторів та процесів, діяльності з продажу, змін в 

об’ємах реалізації та цінах. Ціна, яка формуватиме виручку, може змінюватись під впливом інфляції, яка не має ніякого 

відношення до того, як актив використовується. 

Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки вона не використовувала метод амортизації, що базується на 

виручці для амортизації своїх необоротних активів. 

МСФЗ (IAS) 27 «Метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності» 

Поправки дозволяють застосовувати у окремій фінансовій звітності метод участі в капіталі не лише до асоційованих та 

спільних підприємств, а і до дочірніх. 

До цієї зміни дочірні підприємства обліковувались за собівартістю придбання та справедливою вартістю. Тепер їх можна 

обліковувати за методом участі в капіталі, який описується в МСФЗ (IAS) 28. 

Фінансова звітність підприємства, у якого немає дочірнього асоційованого чи частки у спільному підприємстві, не є окремою 

фінансовою звітністю.  

Дивіденди від дочірнього підприємства, асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у прибутках та збитках, 

поки підприємство не обере метод участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової 

вартості інвестиції. 

Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії. 

Поправки МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива з розкриття» 

Поправками додано IAS 1.30A, який говорить, що підприємство самостійно має вирішувати, беручи до уваги всі фактори та 

обставини, як агрегувати інформацію у фінансовій звітності, зокрема, у примітках. Підприємство не повинно знижувати рівень 

зрозумілості своєї фінансової звітності, маскуючи матеріальну інформацію з нематеріальною, чи агрегуючи матеріальні статті, 

які мають різний характер (природу) чи функції. 

Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії. 

 

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 р.р.» 

Даний документ включає в себе наступні поправки: 

 

МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу»  

Поправкою внесені зміни в методі вибуття. Вибуття активів (або груп вибуття) здійснюється, як правило, способом продажу чи 

розподілу власникам. Поправка роз’яснює, що перехід від одного методу вибуття до другого повинен вважатися не новим 

планом вибуття, а продовженням первісного плану. Таким чином, використання вимог МСФЗ (IFRS) 5 не приривається. Дана 

поправка використовується перспективно. 

 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації» 
Договори на обслуговування 

Внесено уточнення в МСФЗ (IFRS)7.B30: параграф говорив, що у підприємства немає подальшої участі в переданому активі, 

якщо воно не має ні долі в майбутніх поступленнях від переданого фінансового активу, ні зобов’язання за будь-яких обставин 

здійснювати у майбутньому платежі щодо переданого фінансового активу. 

Додано речення про те, що термін «платіж» в даному контексті не включає грошові потоки від переданого фінансового активу, 

які підприємство збирає та зобов’язане перерахувати отримувачу. 

Додано параграф IFRS B30A: Коли підприємство передає фінансовий актив, воно може залишити за собою право 

обслуговувати даний фінансовий актив за певну плату, який включено, наприклад, у вартість. обслуговування. Підприємство 

оцінює договір на обслуговання відповідно до IFRS 7.42C та IFRS 7.B30, щоб вирішити, чи має підприємство подальшу участь 

в результаті договору на обслуговування, чи ні, для розкриття такої інформації. Наприклад, послуги будуть свідчити про 

подальшу участь у переданому фінансовому активі для цілей розкриття, якщо плата за обслуговування залежить від суми та 

часу грошових потоків, отриманих від переданого фінансового активу. Так само, підприємство, яке надає послуги, має 

подальшу участь для цілей розкриття, якщо фіксована плата не буде здійснена в повному обсязі через те, що переданий 

фінансовий актив не працював. В даному випадку, підприємство, яке надає послуги, має частку в результатах майбутньої 

діяльності переданого фінансового активу. Дана оцінка не залежить від того, чи плата, яку мають отримати за послуги, 

компенсує підприємству витрати за надання послуг. 
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Дана поправка використовується перспективно. 

 

МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працівникам» 

Ставки дисконтування для виплат після звільнення 

Поправка уточнила, що валюта високоякісних корпоративних облігацій  чи державних облігацій, ставка яких використовується 

для дисконтування, повинна бути такою ж як і валюта винагороди після звільнення, яка буде виплачена працівникам.  

Ставка, яка використовується для дисконтування зобовязань по програмі винагород після завершення строку трудової 

діяльності (як фінансованої, так і нефінансованої), визначається на основі ринкової дохідності високоякісних корпоративних 

облігацій станом на кінець звітного періоду. Для валют, для яких відсутній ринок таких високоякісних корпоративних 

облігацій, використовується ринкова дохідність (на кінець звітного періоду) державних облігацій, деномінованих у валюту 

виплати. Валюта та умови корпоративних чи державних облігацій мають відповідати валюті та розрахункам умовних 

зобовязань по програмі винагороди після закінчення трудової діяльності. 

Поправка не вплияє на фінансову звітність Компанії. 

 

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 

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;  

- трубопрокатний цех №4 и  трубопрокатний цех №5 (ТПЦ№4,ТПЦ№5) - 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 НИЖНЬОДНIПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофiльне пiдприємство, основним 

видом дiяльностi якого є виробництво та реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс, бандажiв та осей. 

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; 

- залiзничнi осi; 

- колесні пари. 

Товариство отримало дохiд за звiтний 2017 рiк за рахунок продажу: 

- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу – 33,0%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу – 27,4%); 

- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу – 31,2%). 

Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, є 

труби та колеса суцiльнокатанi. Протягом звiтного року обсяг виробництва та реалiзацiї цих основних видiв продукцiї склав:  

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї Товариства – 10 423 283 тис.грн.  

У 2017 роцi за реалiзацiю продукцiї на експорт Товариство отримало 6 453 043 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі 

продажів складає 64,1%. Найбільшим попитом користуються труби підшипникові, осі та осьова заготівля, колесні пари (частка 

експорту в загальному обсязі продажів – 100%), труби холоднодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 

87,4%), труби для котлів висого тиску (частка експорту в загальному обсязі продажів – 88,2%), труби сталеві безшовні 

гарячодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 75,8%) та колеса  (частка експорту в загальному обсязі 

продажів – 65,5%). 

Товариство отримало дохiд за 2016 рiк за рахунок продажу: 

- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу - 30,5%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 36,2%); 

- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 22,1%). 

Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, країни СНД, та країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни 
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Європейського Союзу, Америки, Близького Сходу та Африки). 

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 "Газпром", "Лукойл", "ТНК", "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 виробництво й постачання в країни ближнього та дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних розмiрiв колiс, 

сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзницi, експлуатованих в рiзних клiматичних умовах, а 

також бандажi для локомативiв, метро, трамваїв, складно-профiльнi кiльцевi вироби. 

Основними покупцями залiзничних колiс та локомативних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi залiзничнi дороги, вагоноремонтнi та 

тепловозоремонтнi пiдприємства). 

Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськ-електротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу мiського 

транспорту України. 

Коло постiйних та потейцiйних 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 

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

зарубiжними партнерами. 

Основним клiєнтом Товариства в 2017 роцi, через якого отримано 10% i бiльше прибутку, є ТОВ "IНТЕРПАЙП  УКРАЇНА". У 

загальному обсязi прибутку частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП  УКРАЇНА" становить 99%. 

 

6. Нематеріальні активи. 

 

  Примітка Інші НА Разом 

Первісна вартість  
    

Залишок на 31 грудня 2015 р.  
13 418 13 418 

Надходження 12.2.2 816 816 

Вибуття 12.2.1 0 0 

Залишок на 31 грудня 2016 р.  
14 234 14234 

Накопичена амортизація  
  

Залишок на 31 грудня 2015 р.  9221 9221 

Амортизація за період  1 709 1 709 

Вибуло за рік накопичена амортизація 

Інші зміни 

 

0 0 

Залишок на 31 грудня 2016 р.  10 930 10 930 

Залишкова вартість  

Залишок на 31 грудня 2015 р.  
4 197 4 197 

Залишок на 31 грудня 2016 р.  3 304 3 304 

Первісна вартість  

Залишок на 31 грудня 2016 р.  
14 234 14234 

Надходження 12.2.2 9989 9989 

Залишок на 31 грудня 2017 р.  
24223 24223 

 

 

Накопичена амортизація 

 

  

Залишок на 31 грудня 2016 р.  10 930 10 930 

Амортизація за період  2748 2748 

Залишок на 31 грудня 2017 р.  13678 13678 

Залишкова вартість  3 304 3 304 

Залишок на 31 грудня 2016 р.  10545 10545 

Залишок на 31 грудня 2017 р.    

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів 

амортизуються прямолінійним методом протягом корисного  строку їх використання (від 2 до 9 років) по кожному 

нематеріальному активу окремо. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від знецінення. 

Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. 
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Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації 

нематеріальних активів змінюється. 

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

активного ринку не існує. 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

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 та будь-якими збитками від зменшення корисності. 

Активи вартістю менше 2 500 грн., а з 1 вересня 2015 р. – менше 6 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не 

амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний 

ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що 

зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання  об´єкту основних 

засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати капіталізуються. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об´єкта основних засобів 

пропорційно нарахованій амортизації. 

 

  

Прим

ітка 

Будинки та 

споруди 

Машини 

та 

обладнанн

я 

Транспо

ртні 

засоби 

Інструме

нт, 

прилади, 

інвентар 

Інші 

основні 

засоби 

Нез

аве

рше

ні 

капі

тал

ьні 

інве

сти

ції 

Разом 

Первісна (переоцінена) 

вартість 

  

Залишок на 31 грудня 

2015 р 

 2 039 037 1 585 104 187 886 4 549 144996 0 3961572 

Надходження 12.2.2 38 985 336 942 5 057 339 123256 0 504 579 

Вибуття 12.2.1 (294) (11 078) (338) (128) (612)  (12 450) 

Інші зміни   53 607 (63 671) 2 731 465 6 955  87 

Залишок на 31 грудня 

2016 р 

 2 131 335 1 847 297 195 336 5 225 274595 0 4 453 788 

Накопичена амортизація     

Залишок на 31 грудня 

2015 р. 

 (637 521) (419 660) (68 929) (2 391) (30 064)  (1 158 565) 

Надходження  (116 348) (139 596) (4 774) (412) (17 221)  (278 351) 

Вибуття  161 3 417 113 128 423  4 242 

Інші зміни   (121 475) 142 897 (26 178) (336) 7 533  2 441 

Залишок на 31 грудня 

2016 р. 

 (875 183) (412 942) (99 768) (3 011) (39 329)  (1 430 233) 

Залишкова вартість         

Залишок на 31 грудня 

2015 р. 

 1 401 516 1 165 444 118 957 2 158 114932 0 2 803 007 

Залишок на 31 грудня 

2016 р. 

 1 256 152 1 434 355 95 568 2 214 235266 0 3 023 555 

Первісна (переоцінена) 

вартість 

    

Залишок на 31 грудня 

2016 р 

 2 131 335 1 847 297 195 336 5 225 274 595 0 4 453 788 

Надходження 12.2.2 57 741 406 394 1 450 835  47 805 0 514 225 

Вибуття 12.2.1 (20 184) (5 473) (1 867) (77) (310) 0 (27 911) 

Інші зміни   (52 816) 176 832 (43 196) (516) (198848) 0 (118 544) 

Залишок на 31 грудня 

2017 р 

 2 116 076  2 425 050 151 723 5 467 123 242 0 4 821 558 

Накопичена амортизація     

Залишок на 31 грудня 

2016 р. 

 (875 183) (412 942) (99 768) (3 011) (39 329)  (1 430 233) 

Надходження  (99 960) (195 495) (9 337) (428) (6 758)  (311 978) 

Вибуття  2 903 744 729 65 245  4 686 

Інші зміни   120 736 (269 988) 32 846 296 2 101  (114 009) 

Залишок на 31 грудня 

2017 р. 

 (851 504) (877 681) (75 530) (3 078) (43 741)  (1 851 534) 

Залишкова вартість         
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Залишок на 31 грудня 

2016 р. 

 1 256 152 1 434 355 95 568 2 214 235266 0 3 023 555 

Залишок на 31 грудня 

2017 р. 

 1 264 572 1 547 369 76 193 2 389 79 501 0 2 970 024 

 

Переоцінка основних засобів проведена в 2012 р.  

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 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р. Товариство не оцінювало наявність ознак можливого зменшення активів. 

Амортизація основних засобів у 2016-2017 р.р. нараховувалася прямолінійним методом.  

Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2016-2017 році 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.  

 

Вартiсть застави основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2017 р., грн: 

1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для 

забеспечення виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, 

переданого у заставу - рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 1 598 166 120,57 грн.; Залишкова вартiсть 1 042 010 

653,41 грн.; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна дата погашення 

означає 05 травня 2017 року або така інша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у відповідності до Договору із 

заміщення. 

2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для 

забеспечення виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, 

переданого у заставу  - нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна вартiсть 1 616 411 821,23 грн.; Залишкова вартiсть 

1 046 435 673,13 грн.; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна дата погашення означає 05 

травня 2017 року або така інша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у відповідності до Договору із заміщення. 

3) Найменування банку - АТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме та нерухоме майно (залiзничний 

транспорт, перевантажувачі та колiї); Первiсна вартiсть 144 877 336,12 грн.; Залишкова вартiсть 66 669 924,43 грн.; Договiр 

застави (рухоме майно) № PL13-156/28-4 вiд 16.04.2013. Договiр застави (нерухоме майно) № PL13-155/28-4 вiд 16.04.2013.  

Остаточна дата погашення означає 12 серпня 2016 року. 

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

Первiсна вартiсть 129 901 063,78 грн.; Залишкова вартiсть 55 857 701,36 грн.; Договiр застави № 672/13 вiд 30.12.2013. 

Остаточна дата погашення означає 20 грудня 2016 року. 

 

8. Дебіторська заборгованість,тис.грн. 

 

  
Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Товарна дебіторська заборгованість  8.1 9 502 785 5 826 187 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 8.2 912 118 1 855 219 

Довгострокова дебіторська заборгованість (інші 

необоротні активи) 

8.3 
- 24 

Разом дебіторська заборгованість  10 414 903 7 681 430 

Резерв сумнівних боргів  21 193 28 977 

 

 

8.1. Товарна дебіторська заборгованість,тис.грн. 

 

 

  
Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Товарна дебіторська заборгованість за поставками 

вітчизняним покупцям  

 
7 269 848 4 921 407 

Товарна дебіторська заборгованість за поставками 

іноземним покупцям  

 
2 232 937 904 780 

Разом  товарна дебіторська заборгованість  9 502 785  5 826 187 

Резерв сумнівних боргів  21 193 28 977 
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Товарна дебіторська заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 

 

8.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками,тис.грн. 

 

  
Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами   503 724 717 562 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток                                    

 256 806 

17 625 

83 228 

17 625 

Інша дебіторська заборгованість  151 588 1 038 940 

Розрахунки між періодами  - 15 489 

Разом дебіторська заборгованість за розрахунками  929 734 1 872 844 

Дебіторська заборгованість за розрахунками є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 

 

 

8.3. Інші необоротні активи (Довгострокова дебіторська заборгованість) ,тис.грн. 
 

 

  
Примітка   31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Інша  довгострокова дебіторська заборгованість  - 24 

Разом дебіторська заборгованість за розрахунками  - 24 

Інша довгострокова заборгованість складається із заборгованості за наданими позиками співробітникам з терміном погашення 

більше одного року. 

 

 

9. Запаси,тис.грн. 

 

  Примітка 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Сировина та матеріали  267 650 228 453 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 

 
30 113 10 728 

Паливо  672 641 

Тара і тарні матеріали  2 947 2 724 

Запасні частини  47 824 43 176 

Готова продукція  223 814 186 737 

Незавершене виробництво  371 104 256 465 

Товари  4 505 5 644 

Інші  43 921 37 793 

Запаси, разом  992 550 772 361 

 

Станом на 31 грудня 2016 р. було визнано як витрати у відношенні запасів, відображених за чистою вартістю реалізації 9 589 

тис. грн.  

Нарахування резервів на знецінення запасів відображено у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у відповідних 

періодах. 

Станом на 31 грудня 2017 року у складі запасів відображено 345 677 тис. грн.,  товарів та готової продукції в обороті, які 

прибувають у заставі ПАТ Інг Банк . 

Станом на 31 грудня 2016 року у складі запасів відображено 240 939 тис.грн. товарів та готової продукції в обороті, які 

прибувають у заставі ПАТ Інг Банк. 

 

 

10. Фінансові активи. 

У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, 

довгострокові фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, та дольові фінансові інструменти, що оцінюються 

за методом участі у капіталі. 

Станом на 31.12.2017 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, складаються з володіння 

корпоративними правами у розмірі ТОВ «КЛВ ПРОДАКШН» 34 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. названі фінансові 

інструменти обліковано в сумі 968 тис. грн.  

 

 

11. Зобов’язання. 

На дату звітності станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. підприємство має такі зобов’язання: 

Зобов’язання Компанії представлено у наступному складі: 

 

  
Примітка 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Довгострокові зобов´язання 
11.1 

3 789 075 3 671 147 
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Поточні зобов´язання 
11.2 

11 652 816 7 789 281 

Поточні забезпечення 
11.4 

42 395 46 086 

Всього зобов´язання 

 15 484 286 

 

11 506 514 

 

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. 

11.1. Довгострокові зобов’язання представлено у наступному складі: 

 

  
Примітка 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Інші довгострокові зобов’язання за займами  
11.1 

3 789 075 3 671 137 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

- 10 

Довгострокові зобов´язання 
 

3 789 075 3 671 147 

 

11. 2. Поточні зобов’язання представлено у наступному складі: 

 

  
Примітка 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Поточні кредити банків 
11.2 

1 679  302 1 499 616 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями  
11.2 

699 029 673 887 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги 
11.2 

712 775 588 276 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
11.2 

7 915 20 774 

Заборгованість з оплати праці 
 

28 409 18 248 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 
 

8 023 4 588 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 
 

5 729 37 

Інші поточні зобов’язання  
 

8 511 634 4 983 855 

 
 

  

Поточні зобов’язання 
 

11 652 816 7 789 281 

 

11.3. Заборгованість за кредитами та займами: 

 

  
Примітка 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Поточні кредити, у тому числі   

 Заборгованість за кредитами під забезпечення (тис.грн.),   

у тому числі             . 

 

2 378 181 2 173 503 

євро  31 600 000 31 600 000 

долар  47  020 179,16 46 858 501,85 

 
 

  

Інші довгострокові зобов’язання (тис.грн.),      

у тому числі                                   

 

3 789 075 3 670 765 

 долар  135 000 000 135 000 000 

 

 

  Разом банківські кредити та займи (тис.грн.)  6 167 256 5 844 268 

 

Своєчасно несплачена заборгованість за кредитами, 

тис.грн. 

 

6 167 256 2 173 503 

Своєчасно несплачена заборгованість за процентами, 

тис.грн. 

 

1 746 014 225 593 

  

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

заборгованості. Від банків отримано листи Reservational of rights. Дата підписання нових угод з новими строками погашення 

заборгованості не узгоджена на дату складання звітності. 
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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. 

 

  

 

11.4. Забезпечення станом на 31.12.2017 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 на виплату відпусток 

працівникам (короткострокові) 

23 521 

 

57 088 

 
48 727  31 882 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

зобов’язань та судові витрати 

22 565 

 

17 053 

 

29 105  10 513 

Разом 46 086 74 141 77 832  42 395 

Забезпечення наступних витрат та платежів враховуються за цільовим призначенням. 

 

12. Грошові кошти та їх еквіваленти 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Готівка   16 11 

Поточний рахунок у банку   239 083 32 056 

Інші рахунки у банках (картковий рахунок)   37 965 6 853 

Інші грошові кошти    

Разом грошові кошти та їх еквіваленти  277 064 38 920 

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

російських рублях 

. 

12.1.Рух коштів від операційної діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження грошових потоків 12.1.1. 8 495 462 6 363 602 

Виплата грошових потоків  12.1.2. (8 985 089) (6 889 369) 

Рух коштів від операційної діяльності  (489 627) (525 767) 

 

12.2.Рух коштів від інвестиційної діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження грошових потоків  0 1 022 

Виплата грошових потоків   (23 974) (86 228) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності  (23 974) (85 206) 

 

12.3.Рух коштів від фінансової діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження грошових потоків  885 883 681 284 

Виплата грошових потоків   (138 395) (50 114) 

Рух коштів від фінансової діяльності  747 488 631 170 

 

12.1.1. Надходження грошових потоків від операційної діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  8 460 933 6 166 431 

Надходження від відсотків за залишками коштів   3 376 6 044  

Надходження від боржників неустойки  3 490 185 542 

Надходження від операційної оренди  27 663 5 585 

Рух коштів від операційної діяльності  8 495 462 6 363 602 

 

12.1.2. Виплата грошових потоків від операційної діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг 12.1.2 (8 644 126) (5 499 601) 

Виплати на оплату праці   (412 200) (288 373) 

Виплати відрахувань на соціальні заходи  (112 640) (115 548) 

Виплати з податку на прибуток   - 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 12.1.3 183 877 (985 847) 

Рух коштів від операційної діяльності  (8 985 089) (6 889 369) 
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12.1.3. Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження від повернення податків та зборів  507 810 539 933 

Надходження від цільового фінансування   619 51 

Надходження авансів від покупців та замовників  3 634 345 2 170 739 

Надходження від повернення авансів  444 922 18 874 

Інші надходження  1 207 054 1 558 436 

Сплата податків і зборів  (459 569) (249 151) 

Сплата авансів та передплат  (2 655 593) (1 933 279) 

Повернення авансів  (1 210 920) (344 455) 

Оплата цільових внесків  (116) (9 127) 

Інші виплати за операційно. діяльністю  (1 284 675) (2 737 868) 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 

 

 

183 877 (985 847) 

 

12.2.1. Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Надходження від реалізації необоротних активів  - - 

Інші надходження  - 1 022 

Рух коштів від інвестиційної діяльності  - 1 022 

 

12.2.2. Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності 

 
Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Виплати на придбання необоротних активів 12.2.2 (23 974) (86 228) 

Інші витрати   - - 

Рух коштів від інвестиційної діяльності  (23 974) (86 228) 

 

12.3.1. Надходження грошових потоків від фінансової діяльності 

 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Отримання позик та займів   - 

Надходження від інструментів власного капіталу    

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 12.3.3 885 883 681 284 

Рух коштів від фінансової діяльності  885 883 681 284 

 

12.3.2. Виплата грошових потоків від фінансової діяльності 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Виплати на погашення позик  - - 

Рух коштів від фінансової діяльності  - - 

 

12.3.3. Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 

 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Інші надходження 12.3.3 885 883 681 284 

Сплата дивідендів  - (1) 

Витрачання на сплату відсотків 12.3.3 (138 395) (50 086) 

Інші платежі  - (27) 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю  747 488 631 170 

13.Капітал 

Капiтал представлений акціонерним капiталом, капiтальними резервами, нерозподіленим прибутком, неконтрольованою 

часткою та іншими компонентами капiталу. 

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.  

Дивіденди в 2017-2016 роках не нараховувались та не сплачувались. 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Акціонерний капітал  13.1 100 000 100 000 

Нерозподілений прибуток 13.5  (705 265) 

Капітальні резерви  13.2 782 258 914 903 

Інші компоненти капіталу 13.3 162 935 163 949 

Неконтрольована частка 13.4 2 2 

Разом капітал  473 589 473 589 
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13.1.Акціонерний капітал 

Акціонерний капітал капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Акціонерний 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 

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. Днiпро, вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням виконкому 

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

Станом на 31.12.2016 року та 31.12.2017 року у власностi Фонду Державного майна України простих iменних акцiй Товариства 

не має. 

 

Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi Товариства перевищує 10 %:     

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";     

- "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE LIMITED";     

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

 

13.2. Капітальні резерви 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Переоцінка основних засобів  13.2 782 258 914 903 

Разом капітальні резерви  782 258 914 903 

 

13.3. Інші компоненти капіталу 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Емісійний капітал 13.3 37 138 37 138 

Інший додатковий  капітал 13.3 125 797 126 811 

Разом інші компоненти капіталу  162 935 163 949 

 

13.4. Неконтрольована частка 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Неконтрольована частка у ТОВ «КЛВ Продакшн» 13.4 2 2 

Разом неконтрольована частка  2 2 

13.5. Нерозподілений прибуток 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Нерозподілений прибуток на початок періоду 13.5 (705 265) 286 001 

Нерозподілений прибуток (збиток) за період  13.5 313 396 (1 136 428) 

Рекласифікація елементів капіталу 13.5 131 409 145 162 

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду  (260 460) (705 265) 

13.6. Прибуток на акцію 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Середньорічна кількість простих акцій  13.6 400 000 000 400 000 000 

Скоригована кількість простих акцій 13.6 400 000 000 400 000 000 

Чистий збиток на акцію, грн.  0.78349 (2,02432) 
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Скоригований чистий збиток на акцію, грн.  0.78349 (2,02432) 

Дивіденди на акцію  - - 

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. 

14.1Дохід від реалізації  протягом 2016  і  2017 років 

Показник 2017 р. 2016 р. Зміни в % 

Доход від реалізації 10 423 283 5 052 242 + 48.47 

Аналіз доходів від реалізації за видами доходів 

  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Продаж готової продукції 10 133 613 4 809 959 

Продаж товарів - -  

Продаж послуг 289 670 242 283 

Разом доходи від продажу 10 423 283 5 052 242 

14.2 Операційні  та інші доходи,тис.грн. 

тис. грн. 

Показник 2017 р. 
в % до 

підсумку 
2016 р. 

в % до 

підсумку 

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

послуг) 
10 423 283 82,58 5 052 242 67,46 

Інші операційні доходи 2 161 548 17,12 2 414 378 32,24 

             В т.ч.                Операційна оренда активів 8 587  13 571  

                                      Дохід від реалізації інших             

оборотних активів 

830 657 

 

 596 468  

                                       Дохід від курсової різниці 1 203 775  1 768 376  

                                       Інші операційні доходи 118 529  35 963  

Інші доходи 38 311 0,3 22 052 0,3 

              В т.ч.                Безоплатно одержані активи -    

                                        Інші доходи та витрати 38 311  22 052  

Всього 12 623 142 

 

100,00 7 488 672 100,00 

     

  

15.Сукупний дохід 

 

Інший сукупний дохід: 2017 р. 2016 р. 

Дооцінка необоротних активів (131 409) (145 162) 

Інший сукупний дохід  - 

Загальний інший сукупний дохід (131 409) (145 162) 

 

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. 

16.1.Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг  

протягом 2016 і 2017 років: 

тис. грн. 

Показник 2017 р. 2016 р. Зміни в % 

Собівартість реалізованих товарів 8 072 886 4 291 563 + 53.16 

 

16.2. Структура операційних та інших витрат 

Структура інших операційних витрат за 2017 рік: тис. грн. 

Показник 
2017 р. 

Сума в % до підсумку 

Операційна оренда активів   

Операційна курсова різниця 1 472 741 40.4 

Собівартість реалізованих оборотних активів 
836 245 

 
22.94 

Штрафи, пені, неустойки 5 586 0.15 

Резерв сумнівних боргів 28 837 0.79 

Резерв на знецінення запасів - - 

Резерв на судові виплати 15 538 0.43 

Інші витрати операційної діяльності 1 286 159 36.22 
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ВСЬОГО: 3 645 106 100 

 

Структура інших операційних витрат за 2016 рік: 

тис. грн. 

Показник 
2016 р. 

Сума в % до підсумку 

Операційна оренда активів 20 189 0,51 

Операційна курсова різниця 2 409 456  60.91 

Собівартість реалізованих оборотних активів 529 622 13.39 

Штрафи, пені, неустойки 105 424 2.66 

Резерв сумнівних боргів - - 

Резерв на знецінення запасів 9 589 0,24 

Інші витрати операційної діяльності 864 650 21.86 

Резерв на судові виплати 17 052 0,43 

ВСЬОГО: 3 955 892 100 

Структура фінансових витрат: 

тис. грн. 

Показник 
2017 р. 

Сума в % до підсумку 

Проценти 563 239 100,00 

ВСЬОГО: 563 239 100,00 

Структура фінансових витрат: 

тис. грн. 

Показник 
2016 р. 

Сума в % до підсумку 

Проценти 555 181 100,00 

ВСЬОГО: 555 181 100,00 

17. Інші операційні доходи та витрати 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Інші операційні доходи 14.2 2 161 548 2 414 378 

Разом інші операційні доходи  2 161 548 2 414 378 

Операційна оренда активів   20 189 

Операційна курсова різниця  1 472 741 2 409 456 

Реалізація інших оборотних активів  836 245 

 
529 622 

Штрафи, пені, неустойки  5 586 105 424 

Резерв сумнівних боргів  28 837 - 

Резерв на знецінення запасів  - 9 589 

Резерв на судові витрати  15 538 17 052 

Інші операційні доходи і витрати  1 286 159 864 650 

Операційні витрати разом 16.2 3 645 106 3 955 982 

 

18. Фінансові витрати 

  Примітка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Процентні витрати  563 239 555 181 

Інші фінансові витрати    

Разом фінансові витрати 18  563 239 555 181 

 

19.  Пов’язані сторони. 

 

Операцiї пов'язаних сторiн вiдображаються в облiку на рiвнi підприємств групи "IНТЕРПАЙП". 
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20. Чисті активи Товариства 

Розрахунок вартості чистих активів станом на кінець 2017 р. 

тис. грн. 

АКТИВИ, т.ч.: 16 269 021 

Нематеріальні активи: залишкова вартість 10 545 

Незавершене будівництво - 

Основні засоби: залишкова вартість 2 970 024 

Довгострокові фінансові інвестиції 34 

Довгострокова дебіторська заборгованість - 

Відстрочені податкові активи 470 459 

Запаси 992 550 

Дебіторська заборгованість 11 548 345 

Грошові кошти та їх еквіваленти 277 064 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.: 15 484 286 

Забезпечення 42 395 

Довгострокові зобов’язання 3 789 075 

Відстрочені податкові зобов’язання - 

Короткострокові кредити банків 1 679 302 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 699 029 

Кредиторська заборгованість 712 775 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 7 915 

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 8 023 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 28 409 

Інші поточні зобов’язання 8 517 363 

Розрахункова вартість чистих активів 784 735 

Статутний капітал 100 000 

Скоригований статутний капітал 100 000 

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 684 735  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 2017– 2016 р.р. році застосовувалась ставка оподаткування прибутку підприємства в розмірі 18 відсотків.  

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітні періоди, що закінчились 31 грудня 2017р. та 31 грудня 2016 р. 

   

 2017 2016  Поточний податок на прибуток 

Нараховано у звітному році 0 0 

 0 0 

Начислення відстрочених податків   

Збільшення відстрочених податків активів 33 531 176 658 

Зменшення відстрочених податкових зобов’язань  - 

 33 531 176 658 

   

Звірка відносно ефективної ставки податку:   

 2017 2016 

 Прибуток до оподаткування 279 865 (1 136 428) 

Податок на прибуток 33 531 176 658 

Невираховані витрати 279 865 959 770 

 33 531 176 658 
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Відстрочені податкові активи чи зобов’язання 

 

 

Залишок на 31.12.2017 Залишок на 31.12.2016 

Основні засоби 
(50 146) (59 298) 

Різниці по донарахованим витратам 
0 0 

Дебіторська заборгованість 
3 815 5 215 

Кредиторська заборгованість 
1 892 4 062 

Процентні витрати 
34 288 (67 407) 

Невизнані витрати 
33 388 63 255 

Податкові збитки 
447 222 491 102 

Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання 

 

470 459 436 929 

 

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. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної реєстрації податкових 

накладних до ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» контролюючими органами були застосовані штрафні санкції у розмірі 958, 25 грн. 

 

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. Зараз ця 

проблема не представляється першорядною для українського виробника, проте в середньостроковiй перспективi безперечнi 

конкурентнi переваги пластикових труб (вага, вiдносна простота установки i замiни, цiна) можуть привести до часткового 

поглинання цiєю продукцiєю ринку труб малого й середнього дiаметра. 

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.Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву труб та коліс. 

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють 

металургійну продукції.  

2. Ризик втрати частки ринку. 
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Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором  виникненням нових підприємств – конкурентів та послідуючих 

перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Збереження такої тенденції в подальшому може негативно 

позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.   

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:  

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої 

продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, 

Індія; 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення 

лідерства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;  

- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції ; 

- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та 

обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.  

3. Рівень інфляції  

У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство, 

на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства. 

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індексації середньої вартості 

відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших 

складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років, а також шляхом укладення 

контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу . Проте, вважаючи на те, що 

зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством 

означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику. 

Розвиток гірничо-металургійного комплексу України в останні двадцять шість років переважно відбувався в досить складних 

умовах, з двома значними кризами – в середині 90-х рр. ХХ ст. і в 2008 р.  

А у 2014-2015 рр. потужного удару по вiтчизняному ГМК завдали вiйськово-полiтичний та економiчний конфлiкт iз Росiєю та 

вiйна на Донбасi. У найскладнішому становищі опинилися підприємства ГМК, що розташовані на території, контрольованій 

російсько-терористичними формуваннями. Через часті перебої з поставками сировини, які підприємство взялося організовувати 

чомусь із Росії, а не з України, як це було раніше, виробничий процес часто переривався. 

Безпосередньо від бойових дій страждають і деякі підприємства ГМК, розташовані на території, що контролюється українською 

владою. Насамперед, це стосується Авдіївського коксохімічного комбінату, який періодично обстрілюється бойовиками, «через 

що вже постраждали як основні цехи, так і об’єкти інфраструктури. Завод змушений працювати на третину від своєї 

потужності, що й спровокувало дефіцит коксу в Україні. Навіть попри те, що металургійні потужності в країні (які й 

визначають попит на кокс) зараз завантажені лише на 60 %. Багатьом металургійним підприємствам доводиться шукати 

постачальників коксу за кордоном, хоча потенціал коксохімічної підгалузі цілком здатний забезпечити внутрішній попит». 

Металургійні підприємства України торік неодноразово зазнавали труднощів. При цьому виробництво основних видів 

металопродукції по металургійним підприємствам України за 2017 р. склало:  

- чавуну   - 20,1 млн т (23,589 млн.т - 2016 році); 

- сталі      - 21,3 млн т (24,196 млн.т - 2016 році ); 

- прокату - 18,4 млн. т (21,410 млн.т - 2016 році). 

Зниження цих показників є наслідком втрати частини потужностей на непідконтрольній території, а також несвоєчасного і не в 

повному обсязі забезпечення підприємств сировинними матеріалами через незадовільну роботу Укрзалізниці. Претензії до 

«Укрзалізниці» озвучувалися публічно, але вирішити проблему не вдалося.   

У світовому рейтингу виробників сталі Україна опустилася аж на 12 місце, хоча останні 20 років впевнено займала сходинку в 

першій десятці. 

Проте, власникам металургійних підприємств вдалося знайти додаткові ринки збуту, адже валютна виручка від експорту 

чорних металів минулого року проти позаминулого зросла на 20% – до $8,67 млрд; металовиробів – на 30%, до $897 млн. Разом 

вони склали 20,1% від загального експорту країни.  

Гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» у 2017 році знизив випуск прокату, чавуну і сталі. Зокрема, 

виробництво прокату у 2017 році знизилося до 5,1 млн тонн (з 5,5 млн тонн в 2016 році), сталі еквівалентної – до 6,35 млн т (з 7 

млн тонн в 2016 році), чавуну – до 5,6 млн тонн (з 6,1 млн тонн в 2016 році). 

У 2017 році найбільша українська гірничо-металургійна компанія «Метінвест» скоротила виробництво вуглецевої сталі в 

порівнянні з 2016 роком на 9%, до 7,630 млн. т. Активи ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» (ЄМЗ, включаючи його 

Макіївська філія), Спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ «Метален», ПрАТ «Харцизький трубний завод» 

(ХТЗ), ПрАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», ПрАТ «Донецьккокс » і асоційованого 

підприємства ПрАТ« Єнакіївський коксохімпром », розташовані на неконтрольованій території України, були захоплені після 

відмови Групи від їх перереєстрації в невизнаних республіках. На початку 2017 року Авдіївський КХЗ (АКХЗ) відчував 

неодноразові перебої з електропостачанням, оскільки лінії електропередач були пошкоджені через бойові дій. В результаті 

завод був змушений знизити виробництво коксу на три місяці і перенести запуск коксової батареї №8 з січня на травень. У 

травні 2017 року завод відновив роботу, використовуючи всі вісім коксових батарей після підключення до нової високовольтної 

лінії, побудованої на контрольованій території. МК «Азовсталь» запустив процес вдування пиловугільного палива (ПВП) в 

доменну піч №2 у вересні. Протягом року Група освоїла виробництво 47 нових видів металопродукції: в основному це 

товстолистовий прокат, гарячекатані та холоднокатані рулони, а також оцинкований прокат, який використовується в 

будівництві, машинобудуванні, суднобудуванні і виробництві труб. 

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", один з найбільших платників податків України та Запорізької області, в 

2017 році скоротив виробництво прокату на 4,6% в порівнянні з 2016 роком - до 3 млн 214,2 тис. тонн. 

За минулий рік виплавка сталі зросла на 0,9% - до 3 млн 926,4 тис. тонн, чавуну - на 5,4%, до 3,795 млн тонн. 

Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя) у 2017 році наростив виплавку сталі на 9,1% в порівнянні з 2016 

роком - до 258,568 тис. тонн, прокату - на 11,8%, до 169,226 тис. тонн. 

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком Запорізький завод феросплавів зменшив виробництво феросплавів на 6%, або на 16,97 

тис. тонн до 265,20 тис. тонн. 
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Нікопольський завод феросплавів (НЗФ, Дніпропетровська обл.) за підсумками 2017 року збільшив випуск продукції на 2,1% в 

порівнянні з 2016 роком - до 761,93 тис. тонн. У 2017 році в порівнянні з 2016 роком підприємства зменшили виробництво 

феросплавів на 0,2%, або на 2,56 тис. тонн до 1 025,72 тис. тонн. 

Основні трубні підприємства України в 2017 році збільшили виробництво труб з чорних металів на 23,5% в порівнянні з 2016 

роком - до 1 млн 47,8 тис. тонн. Завод "Трубосталь" збільшив виробництво на 7,4% - до 2,9 тис. тонн труб (0,2 тис. тонн), 

"ЮТіСТ" - на 35,3%, до 4,6 тис. тонн (0,2 тис. тонн). 

Що не входять до об'єднання "Укртрубопром" Маріупольський меткомбінат (ММК) ім. Ілліча наростив випуск труб на 68,1% - 

до 150,3 тис. тонн труб (в грудні - 6,6 тис. тонн), тоді як "Комінмет" скоротив на 7,3% - до 192 тис. тонн (13,3 тис. тонн). 

За підсумками 2017 року найбільший український виробник труб «ІНТЕРПАЙП» наростив випуск продукції на 35%, до 655 

тис. тонн, при цьому основний приріст забезпечили експортні відвантаження. Зокрема поставки за кордон зросли на 40%, до 

383 тис. тонн, завдяки збільшенню обсягів реалізації в Північну Америку до 85 тис. тонн (майже в 3 рази), в СНД - до 121 тис. 

тонн (+ 48%), в ЄС - до 90 тис. тонн (+ 22%). Це дозволило компанії істотно збільшити випуск безшовних труб - на 47%, до 562 

тис. тонн, в тому числі OCTG (в 2 рази, до 171 тис. тонн) і нафтогазопровідних і загального призначення (+ 32%, до 373 тис. 

тонн) . При цьому виробництво зварних труб знизилося на 10%, до 94 тис. тонн. 

Випуск труб на "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за вказаний період зріс на 61,4% - до 256,7 тис. тонн (в грудні вироблено 23,8 тис. тонн), на 

"ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зафіксовано зниження на 7,6% - до 96,7 тис. тонн (6,5 тис. тонн). "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" наростив 

виробництво на 36,8% - до 304,4 тис. тонн (29,5 тис. тонн). 

Електросталеплавильний комплекс "ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ" у 2017 році наростив виплавку сталі на 39% в порівнянні з 2016 

роком - до 855 тис. тонн. 

Загострення конкуренції на зовнішніх ринках усіх видів металопродукції змушує компанії України запекло боротися за канали 

збуту. Згідно з експертними оцінками провідних аналітиків, слід очікувати, що металурги Китаю та Індії, завдяки швидким 

темпам розвитку, витіснять іноземну металопродукцію з ринків своїх країн і збільшать свої частки в країнах Близького Сходу 

та Індокитаю. Для продажу українського металу за світовими цінами місця на тих ринках не залишається. А демпінгувати 

українські металурги не зможуть через застарілі технології та обладнання підприємств, собівартість продукції яких значно 

вища, ніж на сучасних виробництвах. 

Більшість трубної продукції Товариства за своїми технічними характеристиками не поступається закордонним аналогам. 

Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру, що дозволило 

опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами i пiдтримувати достатнiй рiвень реалiзацiї 

їх на американському i середньоазiатському ринках. 

Але конкуренція на трубному ринку дуже висока, тому Товариство шукає напрямки й регіони для просування своєї продукції. 

Товариство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробництва складних видів продукції.  

Слід також зазначити, що за співвідношенням характеристик міцності і пластичності, рівнем механічних властивостей 

суцільнокатані колеса підвищеної твердості, вироблені на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукції конкурентів. 

Розвиток українського гірничо-металургійного комплексу значною мірою залежить від того, чи зможуть його суб’єкти 

використати ймовірні зміни кон’юнктури світових ринків чорних металів і залізорудної сировини для зміцнення своїх 

конкурентних позицій на міжнародних і внутрішньому українському ринках. Причому для того, щоб таке зміцнення позицій 

мало усталений, а не тимчасовий характер, воно повинно спиратися на сучасну технологічну базу. А це, у свою чергу, потребує 

суттєвої модернізації виробництва.  

У зв'язку з цим, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, необхідно виділити пріоритетним напрямом 

діяльності проведення заходів, направлених на вдосконалення техніки і технології на базі сучасних наукових розробок з метою 

зниження енерго- і матеріаломісткості, а також - на підвищення якості трубної й колісної продукції. 

Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбінати Бельгії, Німеччини, Франції, 

Італії, Польщі, Словаччини, а на Сході – комбінати Японії, Китаю, Індії, Південної Кореї.  

У середині галузі в Україні основними конкурентами, по окремим типорозмірам труб, що випускаються є: ВАТ 

"Дніпропетровський трубний завод" (м. Дніпро), ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (м. Маріуполь), 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (м. Нікополь). 

Основними конкурентами на російському ринку по всьому сортаменту продукції, що випускається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

включаючи труби нафтового сортаменту - підприємства, які входять до Трубної металургійної компанії і Групу ЧТПЗ. 

"Трубна металургійна компанія" (ТМК) - світовий лідер з випуску трубної продукції, зберігає перше місце в світі за обсягами 

випуску трубної продукції в натуральному виразі і за асортиментом продукції. У порівнянні з іншими російськими 

підприємствами продукція ТМК відповідає їм  за сортаментом, ціновим показникам та собівартості на тонну. У порівнянні з 

українськими та китайськими конкурентами ТМК виграє з точки зору маржинальних показників, незважаючи на істотно нижчу 

собівартість виробництва китайських конкурентів. 

Група ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябінський трубний завод" (м. 

Челябінськ). ЧТПЗ включає в себе трубний дивізіон, орієнтований на виробництво широкого спектру трубної продукції для 

внутрішнього ринку Росії. 

Російський ринок коліс та бандажів представлений двома виробниками - ВАТ "Виксунським металургійним заводом" (м. 

Викса) та ВАТ "Нижньотагільським металургійним комбінатом" (м. Нижній Тагіл). ВАТ "Виксунський металургійний завод" є 

конкурентом підприємства в області виробництва залізничних коліс, ВАТ "Нижньотагільський металургійний комбінат" - в 

області виробництва залізничних коліс та бандажів. 

Що ж стосується російського ринку, то саме через військово-політичний конфлікт із Росією, присутність українських 

металургів на цьому ринку буде скорочуватись. Адже російська сторона цілеспрямовано вдається до антидемпінгових санкцій 

щодо української металургійної продукції.  

Водночас, умови доступу української металургійної продукції на ринок США останнім часом поліпшуються. Враховуючи 

перспективи розвитку геополітичної ситуації у світі, можна очікувати на збереження в середньотерміновій перспективі цієї 

позитивної для українських виробників металургійної продукції тенденції. І хоча поліпшення доступу українських металургів 

до ринку США навряд чи найближчим часом зможуть повністю компенсувати їх втрати на російському ринку, однак у будь-

якому випадку така навіть часткова компенсація позитивно пливатиме на розвиток вітчизняної чорної металургії.  

Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру, що дозволило 



31 

 

опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами i пiдтримувати достатнiй рiвень реалiзацiї 

їх на американському i середньоазiатському ринках. 

Пiдприємство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення виробництва нових видiв продукції. 

 

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 2017 року та 2016 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. Днiпро, 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. Днiпро, 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 2017 г. и 31 грудня 2016 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. 

 

27. Управління фінансовими ризиками. 

Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

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. 

 



 

 

 


