ЗМІСТ
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

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

X

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

X

е) інформація про рейтингове агентство;

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

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

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

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

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

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у
разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: На підставі п. 1.5. глави 2 розділу 5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1591 відсутня інформація про органи управління емітента.
У розділі "Відомості про цінні папери емітента" не надається "Інформація про облігації емітента", "Інформація
про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" та "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" тому що Товариство не здійснювало випусків облігацій, похідних цінних паперів та інших цінних паперів та протягом звітного періоду не проводило викупу власних акцій.
У підрозділі "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" відсутня інформація щодо замовлених
бланків та виданих власникам сертифікатів інших цінних паперів в т.ч. вид іншого цінного паперу, на який замовлено/видано бланки сертифікатів тому, що Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів окрім
простих іменних акцій.
У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня наступна інформація:
- у підрозділі "Кредити банку" не вказана інформація про відсоток за користування коштами (відсоток річних)
тому, що розкриття цієї інформації може негативно вплинути на конкурентоспроможність Товариства;
- у підрозділі "Зобов'язання за цінними паперами", а саме за облігаціями; за іпотечними цінними паперами; за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) та за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) відсутня інформація про зобов'язання емітента, тому що Товариство не має цих зобов'язань на
підставі того, що Товариство не здійснювало випусків вище перелічених цінних паперів.
У розділі "Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним
видом)" відсутня інформація про зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права тому,
що Товариство не має цих зобов'язань.
Відсутня інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів, тому що Товариство не здійснювало випусків боргових цінних паперів.
Відсутня інформація про випуски іпотечних облігацій; Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; Інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як Товариство випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало.
Відсутня інформація про основні відомості про ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про
осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифікати ФОН не випускало.
Річна фінансова звітність, що надається є консолідованою фінансовою звітністю за 2010 рік у відповідності до

вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176. Оскільки програмне забезпечення "Smіda_RZE"
не передбачає можливості заповнення та друку фінансової звітності зі словом "консолідована" (до назв фінансових звітів неможливо додати слово "консолідована"), то друкована форма звіту (в частині "Фінансова звітність")
буде відрізнятися від електронної наявністю слова "консолідована".
На підставі листа Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №31-34020-06-5/893 про складення фінансової звітності за 2010 рік дані в рядках графи 4 "За аналогічний період" Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік
не наведені.
У формі № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" відсутні записи у розділах XІV та XV тому, що Товариство
не має біологічних активів та не використовує і не реалізовує сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи.
Річної фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не має.
Товариством не здійснювалися випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49081
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська обл. Індустріальний р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Дніпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Столєтова, 21
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серія А00 №771228
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
100 000 000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
100 000 000,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", м. Дніпропетровськ
3.3.2. МФО банку
305749
3.3.3. Поточний рахунок
2600930000321
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", м. Дніпропетровськ
3.3.5. МФО банку
305749
3.3.6. Поточний рахунок
2600930000321
3.4. Основні види діяльності
27.22.0 - Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі;

27.10.0 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
85.12.0 - Медична практика
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

1
Медична практика

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу)

2
3
4
5
АВ № 333426
30.03.2007 Міністерство охорони здоров'я України 15.06.2011
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Придбання, зберігання, ввезення на
АВ № 487167
22.10.2009
Комітет з контролю за наркотиками
27.07.2011
територію України, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів"
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Господарська діяльність пов'язана зі
АВ № 407630
08.07.2008
Державна архітектурно-будівельна
08.07.2013
створенням об'єктів архітектури (за
інспекція
переліком робіт згідно додатку)
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Надання освітніх послуг (професійна
АВ № 301907
20.04.2007
Міністерство освіти і науки України
01.07.2011
освіта, перепідготовка, підвищення
кваліфікації)
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Надання послуг з перевезення пасаАВ № 312623
07.02.2007
Головна державна інспекція на авто06.02.2012
жирів і вантажів автомобільним транмобільному транспорті
спортом загального користування
(крім надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі)
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Надання послуг фіксованого місцевоАВ № 303627
29.05.2007 Національна комісія з питань регулю29.05.2012
го телефонного зв'язку з ємністю
вання зв'язку України
мережі до 1000 номерів з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів електрозв'язку на території м. Дніпропетровськ та Дніпропетровської області
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
Заготівля, переробка, металургійна
АВ № 377150
18.12.2007
Міністерство промислової політики
18.12.2012
переробка металобрухту кольорових
України
металів
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.

1
Заготівля, переробка, металургійна
переробка металобрухту чорних металів

2
АВ № 345434

3
26.06.2007

4
Міністерство промислової політики
України

5
26.06.2012

Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.
На право експлуатації радіоелект№ 12-6471-58628
04.07.2007 Український державний центр радіоча- 23.05.2012
ронного засобу УКХ радіозв'язку сустот
хопутної рухомої служби
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням дозволу на цей вид діяльності - немає, оскільки дозвіл виданий на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоОпис
вариства немає, відповідно, у органів, що видали дозвіл немає підстав для припинення або
анулювання дозволу. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія
буде подовжена.
Виробництво теплової енергії, трансАВ № 368385
15.08.2008
Міністерство з питань житлово07.08.2013
портування її магістральними та міскомунального господарства України
цевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської
діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється
на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії)
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності - немає,
оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у ТоварисОпис
тва немає, відповідно, у органів, що видали ліцензію немає підстав для припинення або
анулювання ліцензії. У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде
подовжена.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Об'єднання підприємств "Укртрубопром". Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна,
1, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна. Об'єднання підприємств "Укртрубопром" (далі - Об'єднання) утворено юридичними особами України відповідно до Установчого договору від 08.10.1991 року.
Об'єднання на добровільній основі об'єднує підприємства - юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у трубній підгалузі.
Основною метою Об'єднання є консолідація і координація виробничих та економічних інтересів учасників для досягнення високої ефективності їх діяльності.
Предметом діяльності Об'єднання є:
- представлення і захист виробничих, науково-технічних, професійних, соціальних та інших загальних інтересів учасників Об'єднання в органах державної влади та управління, суспільних, зовнішньоекономічних, міжнародних і інших
організаціях, а також при розробці нових законодавчих актів, державних програм розвитку трубних підприємств, стратегії розвитку підгалузі;
- інформаційне забезпечення учасників Об'єднання узагальненою інформацією про підсумки роботи підприємств
Об'єднання і гірничо-металургійного комплексу в цілому, поточне інформування про стан виробництва, а також про
нові законодавчі акти та інші документи вищих органів влади, що впливають на роботу трубної підгалузі;
- вивчення та аналіз кон'юнктури зовнішнього і внутрішнього ринків трубної продукції, надання цієї інформації учасникам Об'єднання;
- представлення і захист інтересів учасників Об'єднання в конфліктних ситуаціях при вирішенні спірних питань.
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є одним із засновників (учасників) Об'єднання.
Найменування об'єднання: Асоціація "Виробники та споживачі залізничної техніки". Місцезнаходження об'єднання:
бульвар Ліхачова, 1/27, м. Київ, 01133, Україна. Асоціація "Виробники та споживачі залізничної техніки" (далі - Асоціація) утворена юридичними особами України відповідно до Установчого договору від 29.07.2008 року.
Асоціація є відкритим добровільним об'єднанням підприємств, які є виробниками продукції вагонодобування, а також залізнично-експлуатаційних підприємств.
Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.
Метою діяльності Асоціації є представлення прав і інтересів засновників (учасників) Асоціації в державних органах і
недержавних організаціях.
На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2009 року (протокол засідання Наглядової ради від
03.03.2009 року №228) ВАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Асоціації та є її членом.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового агентства (уповноважене,
міжнародне)

Найменування рейтингового агентства

1

2

ТОВ "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

ТОВ "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

Дата визначення або поноРівень кредитного рейтинвлення рейтингової оцінки
гу емітента або цінних
емітента або цінних папепаперів емітента
рів емітента

3

4

Визначення рейтингової uaA+ з прогнозом "стабіоцінки емітента
льний"
28.04.2006
Поновлення рейтингової uaBBB з прогнозом "стаоцінки емітента
більний"
20.05.2010

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ ТА/АБО УЧАСНИКІВ ЕМІТЕНТА
ТА КІЛЬКІСТЬ І ВАРТІСТЬ АКЦІЙ (РОЗМІРУ ЧАСТОК, ПАЇВ)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Фонд Державного майна України

00032945

Організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу
імені Карла Лібкнехта
Власники цінних паперів - 224 юридичних особи
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

-

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

Україна Київська обл. - р-н 01001 м. Київ
вул. Кутузова, 18, 9
Україна Дніпропетровська обл. Індустріальний р-н 49081 м. Дніпропетровськ вул.
Столєтова, 21
- - р-н - - -

0
0
95,37

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

Власники цінних паперів – 4 831 фізичні особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від
загальної кількості)

4,63

Усього

100

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТУ ЇХ ПРАЦІ
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 6377.
Зокрема середньооблікова чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 156 (осіб).
Середньооблікова чисельність працівників за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком зменшилась на 66 одиниць.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 75.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом за 2010 рік у порівнянні з 2009
роком збільшилася на 41 особу.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 277.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу за 2010 рік зменшилась у порівнянні з
2009 роком на 685 осіб.
Фонд оплати праці склав 217 980,0 тис.грн.
Фонд оплати праці збільшився на 15,5% відносно попереднього року. Це сталося за рахунок збільшення обсягів виробництва, продуктивності праці.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА
Кадрова політика керівництва Товариства будується на забезпеченні виробництва висококваліфікованими працівниками, що забезпечується системним підходом до підготовки кадрів, що полягає в безперервному навчанні працівників протягом всієї їхньої трудової діяльності на заводі. Для цього проводяться наступні заходи:
1. Професійна первинна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації робочих кадрів.
2. Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців як на заводі, так і за його межами.
3. Підготовка фахівців з базовою і повною вищою освітою у навчальних закладах України на заочній формі навчання.
Одержання професії і зростання професіоналізму працівників Товариства забезпечується шляхом раціонального
сполучення всіх видів і форм навчання в Товаристві, в організаціях, у навчальних закладах України. Відділом найму
та розвитку персоналу щорічно з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Товариства видається наказ "Про
професійне навчання персоналу підприємства", яким затверджуються організаційні заходи і план навчання персоналу
на рік.
Створена система навчання в Товаристві дозволяє з найменшими витратами повністю забезпечувати виробництво
висококваліфікованими працівниками, постійно підвищувати їхню професійну майстерність. Видана Ліцензія Міністерства освіти і науки України в 2006 р. на право освітньої діяльності, підтверджує те, що процес підготовки кадрів в Товаристві проводиться в суворій відповідності з діючим чинним законодавством України законодавством та стандар-

тами у галузі професійно-технічної освіти. На підставі отриманих ліцензій, відділ найму та розвитку персоналу видає
документи державного зразка про присвоєння (підвищення) робочої кваліфікації працівникам Товариства.
Завдяки якісному методичному забезпеченню, правильній організації навчання, наявності якісного складу позаштатних викладачів, майстрів і інструкторів виробничого навчання, які залучаються до цієї роботи з числа висококваліфікованих фахівців, керівників і працівників, наявності учбово-робочого устаткування, на Товаристві проводиться навчання більш ніж по 119 професіям.
Навчання персоналу на Товариства тісно пов'язане з реконструкцією цехів і ділянок, впровадженням на виробництві нової техніки й технології, змінами в штатному розкладі структурних підрозділів, прийняттям у державі нових нормативних актів та стандартів, впровадженням в Товаристві міжнародних стандартів.
Основним завданням відділу найму та розвитку персоналу Товариства в області якості є організація і проведення
ефективного навчання персоналу Товариства, здатного виконувати поставлені цілі в області якості. Якісні показники
навчання персоналу Товариства знаходять своє відображення в конкретних цифрах.
Так у 2010 році пройшли навчання 5405 працівників Товариства, у тому числі з відривом від виробництва в різних
навчальних закладах - 48 працівників. По робочим професіям пройшли підготовку, перепідготовку - 916 чол., підвищили кваліфікацію -2934 чол., у тому числі на виробничо-технічних курсах - 572 чол., на курсах цільового призначення - 2362 чол. 546 керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підвищили кваліфікацію, у тому числі
безпосередньо на заводі - 517 чол., за межами заводу - 29 чол.
На 2011 рік заплановано провести навчання 1510 працівникам Товариства, у тому числі з робочих професій -1436
чол., підвищити кваліфікацію 74 керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям. Відділ найму та розвитку персоналу протягом багатьох років працює в тісному контакті з Національною металургійною академією України, Індустріальним технікумом, Технікумом зварювання і електроніки ім. Є.О. Патона, Машинобудівним коледжем
ДНУ ім. О.Гончара, Дніпропетровською державною фінансовою академією, ГІПОпромом, ПТУ-2, ВПУ-17 і багатьма
іншими.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротков Андрій Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 085999 24.01.2003 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
Дніпропетровський державний університет. Радіофізика і електроніка.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Заступник директора з виробничо-консалтингових питань
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Голова Правління діє в рамках компетенції і прав, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, та делегованих йому органами управління Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний Головою Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на позачергових загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 8 від 12 жовтня 2007 року.
Коротков А.М. обіймає посаду члена Наглядової Ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Польський Георгій Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 876869 18.11.1997 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Обробка металів тиском.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорація НВІГ "Інтерпайп" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Начальник виробничого відділу Управління промислових підприємств Трубної дирекції
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 9 від 26 березня 2004 року. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Правління ВАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Правління 06 квітня 2004 року Польського Г.М. було обрано заступником Голови Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засідання Правління №189 від 06.04.2004 року).
Польський Г.М. обіймає посаду головного інженера ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахрєменко Віталій Олексійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 789463 18.09.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Вища.
Білоруський інститут інженерів залізничного транспорту. Вагонобудівництво та вагоногосподарство.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Директор з економічної безпеки
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів б/н від 01 червня 1999 року.
Ахрєменко В.О. обіймає посаду директора з безпеки ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєсєднов Сергій Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 132805 07.04.1998 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Обробка металів тиском.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Заступник головного інженера з трубного виробництва
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 8 від 19 червня 2003 року.
Бєсєднов С.В. обіймає посаду заступника головного інженера з технології ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Сергій Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 221486 12.05.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища.
Національна металургійна академія України. Економіка підприємств.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Начальник Економічного управління
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 15 від 13 квітня 2010 року.
Кузьменко С.В. обіймає посаду начальника Управління проектної діяльності ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул.
Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козловський Альфред Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 487476 07.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1929
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Механічне обладнання заводів чорної та кольорової металургії.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
53
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Голова Правління – генеральний директор
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів №7 від 14 травня 2002 року.
Козловський А.І. обіймає посаду директора з розвитку – директора інституту розвитку ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
(вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кісіль Володимир Костянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 465919 28.12.1996 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Обробка металів тиском.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ 49005, Україна)
Начальник відділу оптимізації виробництва
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 13 від 18 березня 2008 року.
Кісіль В.К. обіймає посаду директора з виробництва і збуту продукції ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова,
21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Косорига Інна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 962691 20.03.1999 Шевченківським РВВС м. Запоріжжя
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський державний університет. Математика.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Начальник відділу по заробітним платам і організаційному управлінню Служби управління персоналом
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обрана членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 12 від 30 березня 2007 року.
Косорига І.В. обіймає посаду директора з персоналу ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наход Олександр Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 212377 08.07.1998 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський державний університет. Економіка підприємств.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Заступник директора з фінансів та економіки
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 8 від 19 червня 2003 року.
Наход О.І. обіймає посаду директора з фінансів та економіки ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м.
Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомкін Олег Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 966011 26.06.2000 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Металургія чорних металів.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Заступник начальника з відділки обсадних труб трубопрокатного цеху №4
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних
зборів акціонерів № 12 від 30 березня 2007 року.
Потьомкін О.В. обіймає посаду директора з якості ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Ірина Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 975998 15.08.2000 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Фізика. Хімічні дослідження металургійних процесів.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Облік та аудит.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. В своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
До компетенції Правління Товариства відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які
діючим законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу
Товариства.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обрана членом Правління на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 9 від 26 березня 2004 року.
Соколова І.В. обіймає посаду головного бухгалтера ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кірічко Олександр Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 303156 26.04.1996 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський державний університет. Радіофізика.
Аспірантура при Дніпропетровському державному університеті.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорація НВІГ "Інтерпайп" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Директор Трубної дирекції
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів №14 від 16 квітня 2009 року. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Наглядової ради 29 квітня 2009 року Кірічко О.І. було обрано Головою Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засідання Наглядової ради №233 від 29.04.2009 року).
Кірічко О.І. обіймає посаду директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна); посаду Голови Наглядової Ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); посаду заступника голови Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна); посаду члена Ради
th
Директорів, головного виконавчого директора "ІNTERPІPE LІMІTED" (Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6 floor, P.C. 1065,
th
Nіcosіa, Cyprus); посаду члена Ради Директорів "STEEL.ONE LІMІTED" (Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6 floor P.C.
1065, Nіcosіa, Cyprus) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маріна Оксана Юріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 663111 05.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища.
Київський інститут громадянської авіації. Інженер-системотехнік.
Інститут вищих управлінських кадрів Академії народного господарства при уряді Російської Федерації. Людські ресурси управління.
Українська Академія державного управління при Президентові України. Менеджмент в державному управлінні "Розвиток персоналу", "Підбір персоналу".
Menegment Іnstіtut fur Fernunterrіht und U ntrnehmensberatung Gmbh. Керівництво з делегуванням відповідальності в умовах ринкової економіки. Гарцбургськая модель.
Московське відділення Project Managment Іnstіtute (USA) Консалтингова компанія "Технології управління
Спайдер" .Основи управління проектами.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Заступник директора по персоналу
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої

на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обрана членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 14 від 16 квітня 2009 року. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Наглядової ради 29 квітня 2009 року Маріну О.Ю. було обрано заступником
Голови Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол №233 від 29.04.2009 року).
Маріна О.Ю. обіймає посаду заступника Голови Наглядової Ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Олександр Геннадійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 896781 11.09.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища.
Київський університет ім. Т.Г. Шевченка.
Інститут міжнародних відносин. Магістр МЕВ, перекладач англійської мови.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Філія ТОВ "Ернст енд Янг" (м. Донецьк)
Директор філії
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом. Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що
належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 13 від 18 березня 2008 року.
Чернявський О.Г. обіймає посаду заступника директора з фінансів та економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна); посаду члена Наглядової Ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); посаду члена Наглядової Ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (пр. Трубників, 56, м. Нікополь, 53201, Україна); посаду члена
Наглядової Ради ТОВ "Науково випробувальний центр "ЯКІСТЬ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ,
49005, Україна); посаду члена Наглядової Ради ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Дніпропетровськ, 49124, Україна); посаду члена Ради Директорів, головного виконавчого директора "STEEL.ONE LІMІTED"
th
(Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6 floor P.C. 1065, Nіcosіa, Cyprus) та не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозов Денис Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський державний університет. Інформаційні системи у менеджменті. Магістр.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Начальник бюджетного управління Фінансово-економічної служби
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 14 від 16 квітня 2009 року.
Морозов Д.В. обіймає посаду начальника Управління продуктами та ресурсами ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
(вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна); посаду члена Наглядової Ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); посаду члена Наглядової ради ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Дніпропетровськ, 49124, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єсаулов Геннадій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 500555 21.02.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Інженер-металург.
Аспірантура при Дніпропетровському металургійному інституті.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Голова Правління – генеральний директор
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 13 квітня 2010 року.
Єсаулов Г.О. обіймає посаду директора ТОВ "Металургійний завод "ДНІПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м.
Дніпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слюсарєв Олексій Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 211263 27.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Обробка металів тиском.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Директор
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Обраний членом Наглядової ради на позачергових загальних зборах акціонерів, відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 10 від 25 грудня 2008 року.
Слюсарєв О.Ю. обіймає посаду заступника директора з виробничо-консалтінгових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна); посаду Голови Наглядової ради ТОВ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (пр. Трубників, 56, м Нікополь, 53201, Україна); посаду Голови Наглядової ради ВАТ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Дніпропетровськ, 49124, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" / "ІNTERPІPE LІMІTED"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Компанія "ІNTERPІPE LІMІTED" в особі представника Храйбе Фаді Зейновича, обрана до складу Наглядової
ради – членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів 18 березня 2008 року (протокол чергових загальних
зборів акціонерів №13 від 18.03.2008 року).

У компанії "ІNTERPІPE LІMІTED" відсутній код за ЄДРПОУ, оскільки ця компанія є нерезидентом України і не
може бути зареєстрована у Єдиному Державному Реєстрі Підприємств і Організацій України.
Ідентифікаційний код компанії "ІNTERPІPE LІMІTED" відповідно до свідоцтва про реєстрацію НЕ 170535.
Інформація про представника:
1. Прізвище, ім'я, по батькові - Храйбе Фаді Зейнович
2. Серія, номер, дата видачі паспорта та найменування органу, що його видав - 63№0711103 01.12.2006
УВД-897
3. Рік народження - 1974
4. Освіта - Вища. Amerіcan Unіversіty of Beіrut. Бакалавр з інформатики та зв'язку. Бізнес-школа ІNSEAD .
Ступінь МВА
5.Стаж керівної роботи (років) - 4
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна). Директор по продуктам та ресурсам.
Храйбе Ф.З. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства. розробка стратегії, спрямованої
на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління
Товариства.
Компетенція наглядової ради визначається діючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
В своїй роботі Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
33668606
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його підприємств, філій і представництв проводиться Ревізійною комісією.
В своїй роботі Ревізійна комісія Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну
комісію ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" обрана до складу Ревізійної комісії на загальних зборах акціонерів 13 квітня
2010 року (протокол чергових загальних зборів акціонерів №15 від 13.04.2010 року).
Інформація про представника:
1. Прізвище, ім'я, по батькові – Житченко Валентин Володимирович
2. Серія, номер, дата видачі паспорта та найменування органу, що його видав – АК 568608 21.06.1999 АНД
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
3. Рік народження – 1976
4. Освіта - Вища. Дніпропетровський державний університет. Економіст-математик.
5.Стаж керівної роботи (років) - 6
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул.
Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна)
Начальник Відділу бюджетування Бюджетного управління Фінансово-економічної служби.
Житченко В.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Ірина Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 975998 15.08.2000 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища.
Дніпропетровський металургійний інститут. Фізика. Хімічні дослідження металургійних процесів.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Облік та аудит.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.
Соколова І.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи

Голова Правління

Коротков Андрій Миколайович

Член Правління

Польський Георгій Миколайович

Член Правління

Ахрєменко Віталій Олексійович

Член Правління

Бєсєднов Сергій Вікторович

Член Правління

Кузьменко Сергій Володимирович

Член Правління

Козловський Альфред
Іванович

Член Правління

Кісіль Володимир Костянтинович

Член Правління

Косорига Інна Володимирівна

Член Правління

Наход Олександр Іванович

Член Правління

Потьомкін Олег Вікторович

Член Правління

Соколова Ірина Володимирівна

Голова Наглядової
ради

Кірічко Олександр Іванович

Паспортні дані (серія, номер,
дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт)*

АН 085999 24.01.2003 Ленінським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області
АЕ 876869 18.11.1997 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
АЕ 789463 18.09.1997 АНД
РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області
АК 132805 07.04.1998 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
АЕ 221486 12.05.1996 АНД
РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області
АЕ 487476 07.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
АЕ 465919 28.12.1996 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
СА 962691 20.03.1999 Шевченківським РВВС м. Запоріжжя
АЕ 212377 08.07.1998 Індустріальним РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області
АК 966011 26.06.2000 Індустріальним РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області
АК 975998 15.08.2000 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
АЕ 303156 26.04.1996 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

Кількість за видами акцій
Прості на
Привілейовані
пред’явни
іменні
ка

Дата внесення
до реєстру

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

01.03.2006

5

0,00000125

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3674

0,0009185

3674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.03.2006

14952087

3,73802175

14952087

0

0

0

01.03.2006

2

0,0000005

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,0000025

10

0

0

0

01.03.2006

11.04.2006

Привілейовані
на пред'явника

Посада

Член Наглядової
ради

Маріна Оксана Юріївна

Член Наглядової
ради

Чернявський Олександр
Геннадійович

Член Наглядової
ради

Морозов Денис Володимирович

Член Наглядової
ради

Єсаулов Геннадій Олександрович

Член Наглядової
ради

Слюсарєв Олексій Юрійович

Член Наглядової
ради
Голова Ревізійної
комісії

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" /
"ІNTERPІPE LІMІTED"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
Соколова Ірина Володимирівна

Головний бухгалтер

Паспортні дані (серія, номер,
дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт)*

Кількість за видами акцій
Прості на
Привілейовані
пред’явни
іменні
ка

Дата внесення
до реєстру

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

СН 663111 05.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м.
Києві
СН 896781 11.09.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС
України в м. Києві
АЕ 016263 20.06.1995 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області
АЕ 500555 21.02.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області
АЕ 211263 27.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
-

11.04.2006

10

0,0000025

10

0

0

0

27.08.2008

7

0,00000175

7

0

0

0

11.04.2006

73

0,00001825

73

0

0

0

19.05.2009

1

0,00000025

1

0

0

0

18.12.2008

9

0,00000225

9

0

0

0

01.06.2006

87361849

21,8404

87361849

0

0

0

-

16.09.2008

48360910

12,0902

48360910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150678637

37,67

150678637

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи

АК 975998 15.08.2000 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

Усього
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

Привілейовані
на пред'явника

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 ВІДСОТКІВ ТА БІЛЬШЕ АКЦІЙ ЕМІТЕНТА
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані
іменні

Привілейовані
на пред'явника

"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" / "SALEKS
ІNVETMENTS LІMІTED"

-

Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT,
6th floor P.C. 1065, Nіcosіa,
Cyprus

16.09.2008

240 000 007

60,0000

240 000 007

0

0

0

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" /
"ІNTERPІPE LІMІTED"

-

Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT,
6th floor P.C. 1065, Nіcosіa,
Cyprus

01.06.2006

87 361 849

21,8405

87 361 849

0

0

0

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"

33668606

вул. Пісаржевського, 1-А, м.
Дніпропетровськ, Україна,
49005

16.09.2008

48 360 910

12,0902

48 360 910

0

0

0

Дата внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані
іменні

Привілейовані
на пред'явника

0

0

0

0

0

0

93,9307

375 722 766

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи*

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

Кількість за видами акцій

Фізичних осіб, які б володіли 10 відсотків та більше акцій Товариства не має

Усього: 375 722 766
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові
**Не обов'язково для заповнення

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

13 квітня 2010 року
Дата проведення
97,87
Кворум зборів
Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року були скликані за рішенням
Опис

Правління узгодженим із Наглядовою радою Товариства.
До порядку денного загальних зборів були включені наступні питання:
1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2009 рік та затвердження
основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
5. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).
11. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
12. Обрання Депозитарію цінних паперів.
13. Обрання Зберігача цінних паперів.
14. Припинення дії договору з реєстратором Товариства №580060392 від 27 січня 2006 року та
призначення дати закриття реєстру.
На підставі статті 43 Закону України "Про господарські товариства" за пропозицією акціонера, що
володіє більше 10% голосів, до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства
було внесено додаткове питання:
15. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов’язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов’язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або
еквівалент в іноземній валюті.
В процесі роботи загальних зборів акціонерів були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті наступні рішення:
затверджено звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2009 рік та основні напрями
діяльності Товариства в 2010 році; затверджено звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за наслідками проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2009 рік; затверджена річна фінансова звітність за 2009 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році; затверджено основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на
2010 рік; внесено зміни та доповнення до Статуту Товариства, а також прийняті рішення відносно
змін у складі посадових осіб Товариства; прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій
Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; призначено
уповноважених осіб Товариства, яким надані повноваження здійснювати персональні повідомлення
всіх акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення
процедури де матеріалізації; Зберігачем, у якого ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" буде відкривати рахунки в
цінних паперах власникам акцій Товариства обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"; Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію обрано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" також прийняте рішення про припинення з 13
липня 2010 року дії договору №580060392 на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 27 січня 2006 року укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю "Сігма-Реєстр" та визначено дату припинення ведення реєстру: 07 липня 2010 року та затверджено укладення Товариством правочинів, що не мають
відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов’язань, що
виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов’язаними правочинами перевищує
10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИВІДЕНДИ
За результатами звітного періоду
за простими акціями

за привілейованими акціями

За результатами періоду, що передував звітному
за простими
акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Нараховані дивіденди на одну акцію,
0,000
0,000
0,000
0,000
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
На чергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 16 квітня 2009 року (протокол № 14
Опис

від 16.04.2009 року), прийнято рішення: не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір,
термін та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2008 році отримано збиток у розмірі 108 619 тис. грн.
Протягом 2009 року продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 1999-2001 роки,
2003 рік, 2005 рік і 2006 рік було виплачено 111 117 (сто одинадцять тисяч сто сімнадцять) гривень дивідендів своїм акціонерам.
На чергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 13 квітня 2010 року (протокол № 15
від 13.04.2010 року), прийнято рішення: не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір,
термін та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році отримано збиток у розмірі 356 555 тис. грн.
Протягом 2010 року продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 1999-2001 роки,
2003 рік, 2005 рік і 2006 рік було виплачено 120 309 (сто двадцять тисяч триста дев'ять) гривень
дивідендів своїм акціонерам.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ,
ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТ
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Акціонерне товариство
35917889
Україна, Київська обл., Шевченківський р-н., 04107
м. Київ вул. Тропініна, буд.7-Г
АВ № 498004
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
585-42-42
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
На загальних зборах акціонерів, які відбулися 13 квітня 2010
року, ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" було
обрано депозитарієм, який збуде здійснювати обслуговування випуску акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення
про де матеріалізацію (протокол загальних зборів акціонерів
№15 від 13 квітня 2010 року).
Обслуговування випуску цінних паперів Товариства здійснюється депозитарієм на підставі Договору про обслуговування
емісії цінних паперів №Е1117/10 від 22.06.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОНД-МАРКЕТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34412655
Україна, Київська обл., Печерський р-н., 01601
м. Київ вул. Мечникова, буд.2
АВ № 430287
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
18.09.2008
(044) 498-53-74
498-53-74
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
На загальних зборах акціонерів, які відбулися 13 квітня 2010
року, ТОВ "Фонд-Маркет" було обрано зберігачем, у якого
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" буде відкривати рахунки в цінних
паперах власникам акцій Товариства (протокол загальних
зборів акціонерів №15 від 13 квітня 2010 року).
Обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій
Товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору
№02У/2010 про відкриття рахунків у цінних паперах від
23.06.2010 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська
фірма "ФінЕМ-КОНсалтінг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23942905
Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49044 м.
Дніпропетровськ вул. Гоголя, буд. 10-А, оф.53
1368
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0562) 36-21-09
36-21-09
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту
Відповідно до чинного законодавства України, аудиторська
діяльність не підлягає ліцензуванню. У зв'язку з цим ТОВ
"Аудиторська фірма "ФінЕМ-КОНсалтінг" ліцензії не має. Однак аудиторська фірма ТОВ "ФінЕМ-КОНсалтінг" внесена
Аудиторською палатою України до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги та одержала свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів
аудиторської діяльності № 1368 від 26 січня 2001 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
Україна Київська обл. Печерський р-н 01133 м. Київ вул. Щорса, 31
АВ №390872
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
25.01.2010
(044) 277-50-00

Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію

277-50-01
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
На підставі укладеного договору про підтримання лістингу
ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" надає ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по обігу цінних паперів Товариства в ПФТС.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31752402
Україна Київська обл. Подільський р-н 04070 м. Київ вул.
Верхній Вал, 72
2
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
19.12.2006
(044) 490-25-50
490-25-54
Юридична особа, уповноважена здійснювати рейтингову
оцінку емітента
На підставі укладеного договору ТОВ "Кредит-Рейтинг" надає послуги по визначенню та оновленню Кредитного рейтингу ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Національною шкалою кредитних рейтингів.
ТОВ "Кредит-Рейтинг" є уповноваженим рейтинговим агентством, та на підставі рішення ДКЦБФР від 19.12.2006 року №
1525 включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Свідоцтво про включення до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств № 2 від
19.12.2006 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"
Акціонерне товариство
14352406
Україна Дніпропетровська обл. Бабушкінський р-н 49600 м.
Дніпропетровськ вул. Леніна, 17
70
Національний банк України
28.07.2009
(0562) 33-37-50
33-37-50
Юридична особа, уповноважена емітентом виплачувати дохід за його цінними паперами
На підставі укладених договорів доручень "БАНК КРЕДИТДНІПРО" здійснює виплату дивідендів акціонерам ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49005 м.
Дніпропетровськ вул. Пісаржевського, 1-А
-

або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

(0562) 389-676
(0562) 389-580
Юридична особа, яка надає консультативно-правові послуги
емітенту
На підставі укладених договорів ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" здійснює надання консультативної допомоги з
питань правового забезпечення господарської діяльності
Товариства. А також здійснює правову експертизу документів, що поступають з правоохоронних та контролюючих органів; юридична підтримка зі спірних угод; представництво інтересів Товариства з питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, у контролюючих, правоохоронних органах, органах
державної влади; консультаційну та практичну допомогу у
проведенні претензійно-позовної роботи з окремих угод, в
т.ч. представництво інтересів Товариства у судових органах,
органах виконавчої служби та ін.

Акціонерне страхове товариство закритого типу "Дніпроінмед"
Інші організаційно-правові форми
21870998
Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49000 м.
Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 21, оф.307
АВ №398274
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України
17.06.2008
(0562) 726-55-51
726-55-58
Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству
На підставі укладеного договору про добровільне страхування майна АТЗТ "Дніпроінмед" надає ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна. Предметом договору страхування є майнові інтереси ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що не
суперечать законодавству України, пов'язані з володінням,
користуванням і розпорядженням майном.
Акціонерне страхове товариство закритого типу "Дніпроінмед"
Інші організаційно-правові форми
21870998
Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49000 м.
Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 21, оф.307
АВ №299677
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України
15.03.2007
(0562) 726-55-51
726-55-58
Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству
На підставі укладеного договору про добровільне страхування майна АТЗТ "Дніпроінмед" надає ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна. Предметом договору страхування є майнові інтереси ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що не
суперечать законодавству України, пов'язані з володінням,
користуванням і розпорядженням майном.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сігма Реєстр"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33785109
Україна Київська обл. Печерський р-н 01601
м. Київ вул. Мечникова, 2
АВ № 430293
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
18.09.2008
(044) 498-53-83
495-67-99
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку: діяльність щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів
На загальних зборах акціонерів, які відбулися 14 квітня 2006
року, ТОВ "Сігма Реєстр" було затверджено в якості постійного реєстратора по веденню реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол загальних
зборів акціонерів № 11 від 14 квітня 2006 року).
Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства здійснювалось реєстратором на підставі договору №
580060392 на ведення реєстру власників
іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 27 січня
2006 року.
На загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 13
квітня 2010 року, прийняте рішення про припинення з 13 липня 2010 року дії договору №580060392 на ведення реєстру
власників іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 27
січня 2006 року укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю "Сігма-Реєстр" та визначено дату припинення
ведення реєстру: 07 липня 2010 року у зв'язку із прийняттям
рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства,
випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію)

11. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА
11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

1
18.05.2010

2
201/1/10

Опис

Найменування органу, що зареєстрував випуск

3
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного
папера

4
UA4000067839

5
прості

Форма існування та форма
випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій
(штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у
статутному капіталі
(у відсотках)

6
Бездокументарна

7
0,250

8
400000000

9
100 000 000,00

10
100

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.
Статутний (складений) капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Статутний (складений) капітал поділено на 400 000 000 (чотириста
мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з установчим договором № 72-АТ від 28 грудня 1994 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до
установчого договору не вносяться.
Товариство випускає прості іменні акції в документарній формі існування в розмірі його статутного (складеного) капіталу у відповідності з законодавством
України і вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск акцій здійснюється в порядку, що визначається Державною
комісією з цінних паперів та фондовому ринку.
Перша емісія акцій проведено в процесі приватизації шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного мільйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про державну реєстрацію цінних паперів видане Міністерством фінансів України 4 січня 1995 року № 2/1/95. Згідно з вимогами
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 142/04/1/98 від 16 липня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Приватизація Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України від 8 грудня 1997 року №1397 "Про завершення процесу приватизації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод").
Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів від 26 грудня 2000 року, у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8
082 750 (вісім мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 квітня 2001 року № 164/1/01.
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято рішення збільшити статутний (складений) капітал ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
на 86 528 750,00 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити додаткову емісію акцій Товариства в кількості 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів ста п'ятнадцяти
тисяч) штук існуючої номінальної вартості кожної акції рівної 0,25 гривень з метою залучення інвестицій для подальшого розвитку Товариства та поповнення
обігових коштів.
Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розміщення і розміщувалися виключно серед акціонерів Товариства
(згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення).
Загальна вартість розміщених акцій у розмірі 86 528 750,00 (вісімдесят шість мільйонів гривень п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень сплачена акціонерами (фізичними та юридичними особами) повністю. Оплата придбаних акцій здійснена шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Товариства відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в гривнях та іноземній валюті, що підтверджується банківськими документами.
Відповідно до діючого законодавства та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій зареєстровано. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 2008 року № 169/1/08 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 липня
2008 року.

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення надали їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними
паперами.
В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних
акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 травня 2010 року № 201/1/10.
Депозитарієм, який обслуговує випуск акцій, щодо якого було прийнято рішення про дематеріалізацію обрано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889), а Зберігачем, у якого Товариство відкрило рахунки в цінних
паперах власникам акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34412655).
Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів Національним Депозитарієм
України присвоєно реєстраційний літерно-знаковий код цінним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодів цінних паперів. Код цінних паперів
UA 4000067839.
Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни у кількості акцій, що перебувають в обігу:
на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №214 від 06 жовтня 2008 року) у січні 2009 року Товариством була
проведена операція по викупу власних акцій. Викуп власних акцій Товариством здійснювався з метою подальшої реалізації у строк не більше одного року з
дати їх придбання. У встановлений Наглядовою радою період було викуплено у акціонерів 110 005 простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю
27501,25 грн., загальною вартістю викупу 770 035,00 грн.
Пакет акцій в кількості 110 005 штук, який було викуплено у акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради, реалізовано у лютому 2010 року шляхом його
продажу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" було одним із перших семи українських підприємств, цінні папери якого згідно з рішенням Торгового комітету від 24 вересня 1997 року
включені з 1 жовтня 1997 року до Першого рівня лістингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" уклали 8 вересня 1999 року Договір про підтримання лістингу. У зв'язку зі вступом в дію Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006
року № 1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договір про підтримання лістингу. Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства включені
до Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до торгів у торговельній мережі.
В продовж 2009 року в ПФТС були зафіксовані такі ціни купівлі-продажу акцій Товариства:
- І квартал - мінімальна ціна 6,70 грн., максимальна - 14,00 грн.;
- ІІ квартал - мінімальна ціна 8,00 грн., максимальна - 11,70 грн.;
- ІІІ квартал - мінімальна ціна 8,80 грн., максимальна - 12,00 грн.;
- ІV квартал - мінімальна ціна 8,90 грн., максимальна - 18,00 грн.
Загальна вартість укладених угод за 2009 рік за акціями простими іменними Товариства склала 15 861 382,99 грн.
Капіталізація Товариства стеном на 31.12.2009 року склала – 7 200 млн.грн.
(джерело інформації про котирування простих іменних акцій Товариства - офіційна відповідь ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" на запит Товариства).
В продовж 2010 року в ПФТС були зафіксовані такі ціни купівлі-продажу акцій Товариства:
- І квартал - мінімальна ціна 9,00 грн., максимальна - 18,12 грн.;
- ІІ квартал - мінімальна ціна 7,70 грн., максимальна - 14,98 грн.;
- ІІІ квартал - мінімальна ціна 8,20 грн., максимальна - 10,54 грн.;
- ІV квартал - мінімальна ціна 7,49 грн., максимальна - 9,35 грн.
Загальна вартість укладених угод за 2010 рік за акціями простими іменними Товариства склала 264 120 185,58 грн.
Капіталізація Товариства стеном на 31.12.2010 року склала – 3 740 млн.грн.
(джерело інформації про котирування простих іменних акцій Товариства - офіційна відповідь ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" на запит Товариства).
В цілому на котирування акцій в 2009-2010 роках більше впливали не індивідуальні новини підприємств, а загальне негативне ставлення до ринків, що розвиваються в цілому, і до України зокрема, що призвело до масового відтоку інвестиційного капіталу.
З 1 лютого 2005 року акції Товариства були включені до індексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - індекс).

У 1999 році в числі п'яти найбільших підприємств України Товариством було реалізовано програму випуску Американських депозитарних розписок І рівня.
Програму реалізовано спільно з The Bank of New York.
Програма АДР І рівня є найпростішим та недорогим способом входження до ринку цінних паперів США з акціями, які вже находяться у відкритому обігу.
Відповідно до Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами та доповненнями Товариство не повністю зареєстровано в SEC (Американська комісія по
цінним паперам США), і, як наслідок його акції не котируються на біржі.
Товариство звільнено від подання регулярних звітів та інформації до SEC згідно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондові біржі 1934 року.
Виконуючи функцію інформування широкого кола учасників ринку цінних паперів про реалізацію програми випуску депозитарних розписок, The Bank of New
York поширює через друковані засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет так звані " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайті
The Bank of New York (http://www.adrbnymellon.com/dr_profіle.jsp?cusіp=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних
15000
паперів (штук)
у тому числі:
15000
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних
10018
паперів (штук)
у тому числі:
10018
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
48
(штук) у звітному періоді
у тому числі:
48
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0

12. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Завод створений у 1891 році на базі "Франко-російських майстерень". Його першими власниками були французи. Проте
економічна криза, що назрівала в Росії, змусила їх припинити виробництво. Наступним його володарем став німецький підприємець К.Гантке.
В 1911-1913 роках почав працювати трубопрокатний цех, який мав дві установки "БРІДЕ" та пілігримів прокатний стан.
У січні 1918 року спеціальним декретом радянської влади завод був націоналізований.
З 1931 по 1935 роки було збудовано нові виробничі потужності.
У період другої світової війни завод було повністю зруйновано. З 1943 року почалась його відбудова, і уже в 1948 році завод працював на повну потужність.
В 1956 році був збудований цех електрозварювальних труб, в 1962 році почалось виробництво підшипникових труб. В
1968 році за участю угорських спеціалістів був уведений в експлуатацію найбільший у Європі цех із пілігрімовою установкою.
В 1972 році була відкрита нова колесопрокатна лінія, а в 1988 році була збудована кільцебандажна лінія.
20 вересня 1989 року було створене на добровільних засадах орендне підприємство "Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта". Згідно із законодавством України договір оренди у січні 1993 року був переоформлений з
Фондом державного майна України.
28 грудня 1994 року шляхом реорганізації орендного підприємства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта" було створене відкрите акціонерне товариство "Нижньодніпровський трубопрокатний завод".
У 1995 р. запроваджений в експлуатацію комплекс позапічної обробки сталі у складі піч-ковш-вакууматор.
Приватизація заводу завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 від 8 грудня 1997 року "Про завершення
процесу приватизації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод").
Перехід до акціонерної форми надав можливість підприємству більш гнучко та швидко реагувати на ситуацію, що змінюється, в умовах ринкових відносин, розширив можливості підприємства в стратегічному маневрі свого фінансування, участі в
роботі ринку цінних паперів. Дозволив укріпити зв'язки з підприємствами - постачальниками матеріалів та комплектуючих,
підприємствами - суміжниками та підприємствами - споживачами продукції.
У 1996-98 роках на заводі було закінчено будівництво газоочистки мартенівських печей. У КПЦ створена унікальна ділянка
очищення дробом і зміцнення поверхні коліс. Упроваджена автоматизована система супроводу труб в лінії прокату ТПЦ-5,
організовано комп'ютерне тензозважування на ділянці посаду заготівок і здачі труб в трубних цехах № 1, 4, 5, реалізовано
багато інших заходів в рамках проекту реструктуризації.
Відкрите акціонерне товариство "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" за рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без зміни організаційно-правової форми).
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є повним
правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод". Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням.
Найважливішим напрямком розвитку підприємства є менеджмент якості. Система управління якістю на заводі сертифікована відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSO 9001:2008. Постійне підвищення конкурентоспроможності продукції
стало пріоритетною задачею, незмінним додатком успіху в роботі на престижних зарубіжних ринках.
Сьогодні ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рівнем своєї технічної оснащеності є сучасним підприємством, що відповідає вимогам
загальносвітових стандартів.
Протягом звітного періоду рішень про злиття, поділ, приєднання, перетворення та виділ не приймалися.
Нині завод - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне обладнання, технології, способи
забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів, а по виробництву деяких видів продукції єдине в Україні.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Товариство - це сукупність основних цехів, глибоко переплетених між собою системою технологічних, економічних та комунікаційних зв'язків. Діюча в Товаристві організаційна структура управління передбачає централізацію функціональних
зв'язків, що забезпечує безперебійну роботу основних цехів. У цих умовах кожна функціональна служба являє собою динамічну структурну одиницю, що забезпечена кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими ресурсами, що дає
змогу маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'язки з централізованого обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.
Товариство має у своєму складі чотири товаровиробничих цехи, до складу яких входять трубопрокатні цехи №№ 3,4,5, колесопрокатний цех, а також мартенівський цех, сталефасоноливарний цех, автотранспортний та залізничний цехи; добре
оснащену дослідну базу у вигляді лабораторій; Інститут розвитку, потужній інтелектуальний кадровий потенціал у вигляді
заводоуправління, базу відпочинку "Перлина", палац культури "Металург", дитячий оздоровчий табір імені Олега Кошового,
музей; обладнану за останнім словом медичної техніки Відособлений підрозділ "Поліклініка "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та інших підрозділів.
Функції основних цехів:
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатані труби із вуглецевих марок сталі, гарячекатані ШХ, холоднокатані з вуглецевих марок сталі, холоднокатані ШХ, холодно тягнуті для ПЕН і ПЕД;
- трубопрокатний цех № 4 (ТПЦ № 4) - виробляє обсадні труби з муфтами, труби нафтового сортаменту;
- трубопрокатний цех № 5 (ТПЦ № 5) - виробляє труби гарячекатані та обсадні;
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцільнокатані колеса та бандажі: локомотивні, трамвайні, для вузької колії, а
також кільцеві вироби.
Товариство має власні потужності по виплавці сталі - мартенівський цех. Виплавка сталі на підприємстві дає можливість

безпосередньо контролювати її якість та бути більш гнучкими у виборі марок сталі, які потрібні для виконання термінових
замовлень по різним видам продукції.
Мартенівським цехом виплавляється сталь для виробництва труб у трубопрокатному цеху № 4, коліс, кілець та бандажів у
колесопрокатному цеху.
Для забезпечення діяльності основних цехів та інших структурних підрозділів функціонують допоміжні цехи у тому числі:
сталефасоноливарний, автотранспортний цех, залізничний цех.
Основні функції допоміжних цехів:
- сталефасоноливарний цех - виготовляє чавунне та сталеве лиття;
- автотранспортний цех - забезпечує транспортування сировини, матеріалів, продукції автомобільним транспортом для
усіх підрозділів Товариства;
- залізничний цех - забезпечує усі цехи залізничним транспортом для транспортування сировини та готової продукції;
Для забезпечення діяльності основних цехів на заводі функціонує Ремонтне управління, до складу якого входять п'ять допоміжних цехів, у тому числі: цех ремонту металургійних печей, цех ремонту металургійного та трубопрокатного устаткування, механічний цех, ремонтно-механічний цех, енергоремонтний цех.
Основні функції допоміжних цехів, які входять до складу Ремонтного управління:
- цех ремонту металургійних печей - займається виконанням ремонту мартенівських та нагрівальних печей, які знаходяться у цехах;
- цех ремонту металургійного та трубопрокатного устаткування - виконує ремонт устаткування цехів Товариства;
- механічний цех - виготовляє деталі, запасні частини, вузли за заявками цехів Товариства;
- ремонтно-механічний цех - займається виготовленням прокатного інструменту, запасних частин та ремонтом інструменту
для цехів Товариства;
- енергоремонтний цех - забезпечує своєчасне проведення ремонтів електричного та енергетичного устаткування в підрозділах Товариства.
Також, для забезпечення діяльності основних цехів на Товаристві функціонує Управління головного енергетика, до складу
якого входять три допоміжні цехи та лабораторія, а саме: теплосиловий та електричний цехи, цех контрольновимірювальних приладів та автоматики, електротехнічна лабораторія.
Основні функції допоміжних цехів та лабораторій, що входять до складу Управління головного енергетика:
- теплосиловий цех - забезпечує усі підрозділи Товариства газом, мазутом, стислим повітрям, водою, виконує ремонт закріпленого за цехом устаткування;
- електричний цех - забезпечує усі підрозділи Товариства електричною енергією, виконує усі види ремонтів електромереж
та кабелів;
- цех контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - займається обслуговуванням та ремонтом контрольновимірювальних приладів та автоматики, які знаходяться у цехах.
- електротехнічна лабораторія - забезпечує проведення періодичних випробувань, вимірів, перевірки та калібрування електроустаткування та приладів.
До складу Товариства також входять:
- Управління проектною діяльністю; управління збуту і транспортної логістики; управління колісобандажних технологій;
- лабораторії: центральна випробувальна лабораторія; центральна заводська лабораторія; центральна лабораторія автоматизації та механізації; центральна лабораторія метрології; санітарно - промислова лабораторія.
До інших підрозділів відносяться:
- відділи: відділ юридичної та договірної роботи; відділ з організаційного управління та мотивації персоналу; відділ з оплати праці; відділ кадрів; відділ найму та розвитку персоналу; відділ з положень (стандартів) бухгалтерського обліку; відділ
податкового обліку і обліку основних фондів; відділ з обліку виробництва та калькуляції; відділ аналізу якості; відділ аудиту;
відділ засобів не руйнуючого контролю; відділ технічного контролю; технічний відділ; проектно-конструкторський відділ; відділ енергозбереження; ремонтно-аналітичний відділ; відділ капітального будівництва; відділ охорони праці; відділ екології;
інвестиційний відділ; відділ вдосконалення систем управління виробництвом; фінансовий відділ; економічний відділ; відділ
допоміжної реалізації; відділ програмного забезпечення; відділ технічного забезпечення та експлуатації; відділ системного
адміністрування; відділ планування і аналізу виробництва; відділ оперативного управління виробництвом; відділ планування
і аналізу закупівельної діяльності, відділ супроводу закупівель технологічних, допоміжних матеріалів і комплектації, відділ
супроводу закупівель запасних частин і послуг; адміністративно-господарський відділ.
- центр засобів зв'язку;
- складське господарство;
- служба безпеки;
- служба з адміністративно-господарських і соціальних питань;
- газорятівна станція;
- група за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- група моніторингу;
- групи по: впровадженню інвестиційних проектів; розробці і бізнес-плануванню проектів.
Протягом 2010 року змін в організаційній структурі Товариства не було.
У відповідності до Статуту до складу Товариства без права юридичної особи з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків входить:
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ - СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ - Поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", місцезнаходження: Україна, 49081, вул. Столєтова, 11.
В межах реалізації соціальної програми Товариства здійснює медичне обслуговування робітників та ветеранів Товариства
з метою збереження та укріплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам та ветеранам
Товариства, працівникам підприємств та установ, з якими укладені договори, здійснює платну консультативно-діагностичну і
лікувальну допомогу населенню, незалежно від територіальної належності та місця роботи.
Завдяки сучасній матеріально-технічній базі, оснащенню діагностичним обладнанням і висококваліфікованим персоналом
поліклініка має можливість надавати медичну допомогу на рівні європейських стандартів.
Товариством створене та діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Вапняна фабрика", місцезнаходження: Україна,
м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21.

Основним видом діяльності ТОВ "Вапняна фабрика" є виробництво та реалізація вапна, вапняного каміння, продукції в
склад яких входить вапно, доломіт та іншої продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини.
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володіє 100 % часткою у статутному капіталі підприємства.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XІV,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України, інших нормативних актів, маючи
право вибору облікової політики з метою дотримання Товариством єдиної методики в бухгалтерському обліку і звітності господарських операцій та порядку оцінки об'єктів обліку Товариством встановлена наступна облікова політика:
1. Забезпечення незмінності прийнятої методології відображення оцінки майна та господарських операцій.
2. Внесення доповнень в облікову політику допускається при виникненні необхідності шляхом внесення змін в Наказ про
облікову політику.
3. Зміни в обліковій політиці, розкритті інформації про зміни в обліковій політиці, істотний вплив помилок при складанні звітності, способи корегування помилок здійснюється з урахуванням П(С)БО 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових
звітах".
4. Допускається внесення змін в облікову політику Товариства, якщо:
- зміняться вимоги Міністерства фінансів України;
- зміняться статутні вимоги Товариства;
- нові (запропоновані та обґрунтовані фахівцями Товариства) положення облікової політики забезпечать достовірніше відображення господарських операцій.
5. Облік господарських операцій ведеться у валюті звітності (гривна). Встановлено межу істотності для відображення інформації в статтях фінансової звітності, рівних 100,00 грн.
ВИЗНАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА, МЕТОДИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.
1. Основні засоби:
Визнання, оцінка й облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С) БУ 7 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів і інших необоротних матеріальних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку проводиться згідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №
291.
На дату балансу Товариство може провести переоцінку об'єктів основних засобів відповідно до наказу.
Товариство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більш ніж на 10%) відрізняється від
справедливої на дату балансу. Технічні служби Товариства на дату балансу надають інформацію про зміну справедливій
вартості основних фондів на ринку України, для ухвалення рішення про проведення переоцінки.
Переоцінка основних фондів проводиться самостійно підприємством, а також із залученням професійного оцінювача, який
діє відповідно до Закону України №2658-3 від 12.07.01р. "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність
в Україні".
До категорії малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться предмети, очікуваний термін корисного
використання яких перевищує 1 рік, але вартість одиниці яких не перевищує 1 000,00 грн. за вирахуванням відповідної суми
ПДВ. Облік необоротних малоцінних активів ведеться без застосування інвентарних карток форми ОС-6 шляхом відображення їх руху в оборотних відомостях.
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 50 % їх вартості,
що амортизується, і останні 50 % у місяці їх списання з балансу, а бібліотечний фонд - 100 % у першому місяці використання.
Для визнання основних і інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів такими, визначення терміну корисного використання об'єктів створено експертну технічну комісію, що постійно діє, в складі: Голова комісії: головний інженер; Члени комісії: головний механік; головний енергетик; начальник автотранспортного цеху, начальник залізничного цеху,
начальник проектно-конструкторського відділу, директор з виробництва та збуту продукції, головний інженер центру соціального розвитку.
Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод і ліквідаційну вартість, встановлені і затверджені протоколом засідання експертної технічної комісії, яка постійно діє, та узгоджені з директором з фінансів та економіки.
Облік втрат від зменшення корисності і сум вигод від її відновлення проводиться відповідно до П(С) БУ 7 з урахуванням
відповідних норм П(С) БУ 28 на дату надання річної звітності.
Списання дооцінки в регістрах бухгалтерського обліку відображаються щомісячно в сумі пропорційно нарахованої амортизації на рахунок нерозподіленого прибутку із зменшенням сум додаткового капіталу.
2. Нематеріальні активи
Визнання, оцінку і облік нематеріальних активів, вигоди і втрати від зменшення корисності нематеріальних активів враховуються згідно П(С) БУ 8 "Нематеріальні активи" і П(С) БУ 28 "Зменшення корисності активів".
За одиницю обліку вважається окремий об'єкт нематеріальних активів.
Ліквідаційну вартість нематеріальних активів прийняти рівною нулю.
Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом в перебігу терміну корисної служби:
- для ліцензій і програмних продуктів - від 3 до 10 років
- права на товарний знак - на протязі 10 років.

ОБЛІК ЗАПАСІВ
Визнання і первинна оцінка запасів здійснюється відповідно до вимог П(С) БУ 9 "Запаси".
Одиницею бухгалтерського обліку запасів прийняти їх конкретне найменування
Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться на субрахунках рахунків обліку запасів. Розподіл транспортнозаготівельних витрат між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, які вибули за звітний місяць проводиться за розрахунком, визначеному у п. 9 П(С) БУ 9 "Запаси". Транспортно-заготівельні витрати по сировині і основним
матеріалам (трубна заготовка, штрипс, чавун, лом, злитки, мазут, феросплави) відносяться прямо на вартість запасів.
Малоцінними оборотними активами визнаються:
- предмети вартістю менше 300,00 грн., незалежно від терміну їх використання (виходячи з рівня істотності); для невиробничої сфери - 100,00грн.
- предмети з терміном служби до 1-го року, незалежно від їх вартості.
Вартість малоцінних оборотних активів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу)
з подальшою організацією роботи оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальних
особах протягом терміну їх фактичного використання.
Оцінка вибуття запасів при відпуску у виробництво, продажу або іншому вибутті проводиться по методу ФІФО, оцінка вибуття незавершеного виробництва, напівфабрикатів і готової продукції - за середньозваженою собівартістю.
ОБЛІК РЕЗЕРВІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ
Резервний капітал формується і використовується відповідно до статутних документів.
Для відшкодування майбутніх операційних витрат створюється забезпечення:
- на виплату відпусків;
- на суму витрат по проведенню капітальних ремонтів, на підставі затвердженого кошторису.
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дебіторська заборгованість за товари, продукцію і послуги визнається відповідно до П(С) БУ 10 "Дебіторська заборгованість" і оцінюється за первинною вартістю, яка визначається на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів і продукції.
Фінансовий відділ формує резерв сумнівних боргів відповідно до розробленої методики.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться на підставі акту списання дебіторської заборгованості,
складеного комісією в складі, затвердженому Наказом по підприємству.
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Оцінка фінансових інвестицій здійснюється згідно положень П(С) БУ12 з урахуванням зменшення корисності .
Фінансова звітність дочірніх підприємств підлягає консолідації, окрім випадків передбачених п.17 П(С) БУ12.
ОБЛІК ВИТРАТ
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати визначаються на підставі П(С) БУ 16
"Витрати".
Для обліку витрат і калькуляції фактичної собівартості продукції основного виробництва застосовується попередільний
метод, для обліку витрат допоміжного виробництва - позаказний.
При обліку витрат на виробництво застосовується затверджений перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих
витрат.
За базу розподілу загальновиробничих витрат приймається обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні (т).
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються виходячи з фактичної потужності звітного періоду. За показник фактичної
потужності береться обсяг виробництва придатного прокату в теоретичній вазі. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються виходячи з показників нормальної потужності (затверджені потужності цехів в сортаменті, що склався).
Облік витрат загальнозаводського призначення проводиться відповідно до методики обліку.
ОБЛІК ДОХОДІВ.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи визначаються на підставі П(С) БУ 15
"Дохід".
Дохід признається при збільшенні активів або зменшенні зобов'язань, які обумовлюють зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена, відповідно до нижче перерахованих критеріїв:
Доходи від реалізації робіт, послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, послуг.
Склад доходів, склад інших операційних доходів, інших фінансових доходів визначаються згідно П(С)БУ 15 "Дохід".
ДОХОДИ І ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
До витрат майбутніх періодів відносяться суми, (сплачені за підписку на періодичні видання, сплачені рекламні послуги і
інші витрати), фактично здійснені в звітному періоді, але які стосуються наступного звітного періоду.
До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих впродовж поточного або попередніх звітних
періодів, які будуть визначені в наступних звітних періодах.
ОБЛІК ПРИБУТКУ І ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
При обчисленні податку на прибуток в бухгалтерському обліку слід керуватися П(С) БУ 17 "Податок на прибуток".
Застосовується в бухгалтерському обліку поняття "Відстрочені податкові зобов'язання" (ВОНО), "Відстрочені податкові активи" (ВОНА), а також "Тимчасові різниці" і "Постійні різниці".
У проміжній фінансовій звітності ВОНА і ВОНО не приводяться і, відповідно, на цю дату не обчислюються.
У статті "Податок на прибуток від звичайної діяльності" проміжного Звіту про фінансові результати приводиться тільки сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється
відповідне корегування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облікового прибутку (збитку) за звітний рік.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПО СЕГМЕНТАХ
Фінансова звітність по сегментах формується на підставі П(С)БУ 29 "Фінансова звітність по сегментах" виходячи з методологічних принципів формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів.
Встановити пріоритетним господарський вид сегменту. Звітними є наступні види господарського сегменту:
- колісний;
- трубний;
- інші (нерозподілені).
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Інформація про склад валових доходів і валових витрат з метою оподаткування формується на підставі даних регістрів
бухгалтерського обліку (головна книга, журнали ордери, листки-розшифровки).
Балансова вартість іноземної валюти оцінюється по методу середньозваженої вартості періодичного обліку (в кінці місяця).
Відділу правового забезпечення надає щокварталу з наростаючим підсумком від початку року інформацію про пред'явлені
претензії та їх висновки.
Ведення податкового обліку приросту (збитку) балансової вартості товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів,
напівфабрикатів здійснюється відповідно до встановленої методики розрахунку частки (%) матеріальних витрат.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розпорядження і вказівки головного бухгалтера з питань дотримання порядку оформлення первинних документів та терміну надання їх для обліку, є обов'язковими до виконання всіма структурними підрозділами Товариства. За порушення вимог, несвоєчасне надання первинних документів та недостовірність відображених в них даних фахівці Товариства притягуються до дисциплінарної відповідальності.
При ухваленні відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, регулюючих певні сфери діяльності Товариства,
до наказу про облікову політику Товариства можуть вноситися зміни та доповнення.
Керівники структурних підрозділів забезпечують обов'язкове виконання вимог наказу про облікову політику, а також розпоряджень головного бухгалтера, які здійснюються в межах їх повноважень щодо ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
З наказом про облікову політику ознайомлюються керівники всіх структурних підрозділів Товариства.
Контроль за виконанням наказу про облікову політику покладається на головного бухгалтера та директора з фінансів та
економіки.
ДОПОВНЕННЯ 2009 РОКУ
Наказом по Товариству від 24.06.2009г. внесені зміни в дійсну облікову політику Товариства: всі витрати по амортизації
основних фондів основних і допоміжних цехів з 01.07.2009 р. включаються до складу загальновиробничих витрат. Затверджено перелік статей калькуляції виробничої собівартості.

Текст аудиторського висновку
Згідно з договором № 19-11-1/530101852 від 19 листопада 2010 року аудитором Барановською Оленою Михайлівною Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми "ФінЕМ-КОНсалтінг" проведена аудиторська перевірка консолідованих фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", що включають Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати за 2010 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, Звіт про власний капітал за 2010 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік, опис важливих аспектів облікової політики, інші пояснювальні примітки та іншу додаткову інформацію, не відображену у Примітках до
фінансової звітності за 2010 рік (додаються).
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, внутрішні положення Товариства.
Відповідальність за достовірність та повноту наданої аудитору інформації, підготовку фінансової звітності несе керівництво Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу товариства охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на підставі результатів нашого аудиту.
Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів
у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів відповідно до облікових
принципів, які є загальноприйнятими в Україні.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку облік необоротних активів, фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості та зобов'язань відповідають Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку з урахуванням ряду обмежень. Переоцінка основних засобів

проведена відповідно до вимог МСФЗ, проте з порушеннями вимог П(С)БО.
Товариство не розкриває інформацію щодо операцій з пов'язаними сторонами: перелік пов'язаних сторін, суть відносин,
види та облік операцій, методи оцінки активів та зобов'язань.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередніх параграфах., фінансові звіти
Відкритого акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" справедливо і
достовірно представляють, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан акціонерного товариства станом на 31.12.2010
року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату відповідно до вимог діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на Примітку до консолідованого балансу підприємства. Фінансові звіти підготовлені на підставі принципу безперервності діяльності, відповідним чином обліковуються активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання зможе продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність. Проте існують деякі події та обставини, які окремо або разом можуть породжувати значні сумніви щодо припущення про безперервність діяльності підприємства.
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації,
надання якої обумовлено вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1528.
На нашу думку інформація про необоротні активи підприємства, витрати майбутніх періодів в цілому з урахуванням обмежень пов'язаних з формуванням вартості основних засобів, незавершеного будівництва, фінансових інвестицій, дебіторської
заборгованості та запасів станом на 31 грудня 2010 року розкрита в фінансовій звітності і в усіх суттєвих аспектах відповідає
діючим П(С)БО в Україні.
На нашу думку інформація щодо зобов'язань в цілому з урахуванням обмеження в частині нарахування забезпечень, відображення довгострокових зобов'язань та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2010 року розкрита в фінансовій звітності і відображена згідно з діючим П(С)БО в Україні.
На нашу думку інформація про власний капітал станом на 31 грудня 2010 року розкрита в фінансовій звітності і в цілому, з
урахуванням обмеження по оцінці додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку, відповідає вимогам діючих П(С)БО в
Україні з урахуванням ряду обмежень.
На нашу думку твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що вартість чистих активів станом на 31 грудня 2010 року відповідає вимогам законодавства, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.
На нашу думку твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал
станом на 31 грудня 2010 року сплачений у встановлені законодавством терміни, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до
вимог чинного законодавства, наведено достовірно.
На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності "обсяг чистого прибутку" за рік, що закінчився 31 грудня
2010 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, з урахуванням ряду обмежень.
На нашу думку інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита у фінансових звітах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Підпис від імені аудиторської фірми
Директор Барановська О.М.
Аудитор Барановська О.М.
Сертифікат аудитора серії А № 000729,
виданий рішенням Аудиторської палати України № 41 від 25 січня 1996 року,
продовжений рішенням Аудиторської палати України № 85 від 24 грудня 1999 року,
рішенням № 141/1 від 25 листопада 2004 р. та
рішенням № 208/2 від 26.11.2009 р., чинний до 25 січня 2015 р.
Дата аудиторського висновку
25 березня 2011 року
Адреса аудиторської фірми (аудитора):
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 1368,
видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року,
продовжене рішенням Аудиторської палати України №158 від 26 січня 2006 року,
№224/3 від 23 грудня 2010 року, чинне до 23 грудня 2015 року.
49050, м. Дніпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52, 53 телефон (факс) (0562) 36-21-09
Поштова адреса :
49089 м. Дніпропетровськ , а/с 4563

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку

цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом діяльності Товариства є виробництво та реалізація сталі, металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів.
Основними видами продукції є:
- труби сталеві безшовні гарячодеформовані;
- труби обсадні та муфти до них;
- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особливо високої точності;
- труби підшипникові;
- суцільнокатані залізничні колеса;
- залізничні бандажі;
- кільцеві вироби з вуглецевих та легованих марок сталі.
Товариство є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс у країни далекого зарубіжжя.
Найбільшим попитом користуються суцільнокатані залізничні колеса та труби нафтового сортаменту.
Товариство також надає послуги промислового характеру.
Технологічний процес виробництва продукції Товариства не залежить від сезонних змін, а обсяг виробництва, взагалі, залежить від кон'юнктури ринку. Послідовна і наполеглива робота Товариства по забезпеченню цехів заказами зводить коливання місячних обсягів виробництва по Товариству до мінімуму, незалежно від сезонів.
Одним із видів діяльності Товариства, який носить сезонний характер, є надання послуг з виробництва та постачання теплової енергії. Коливання обсягів реалізації вищеназваних послуг залежить від температури навколишнього середовища та
потреб підприємств (організацій) - споживачів у тепловій енергії. Товариство не має змоги управляти обсягами реалізації
цих послуг.
ПРО ОСНОВНІ РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛІЄНТІВ.
Основними ринками збуту продукції Товариства є: Україна, Росія, країни СНД, країни дальнього зарубіжжя (зокрема, країни Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії).
Найбільшими споживачами продукції Товариства є підприємства нафто – і газодобувної промисловості, машинобудування, комунальної сфери й будівництва, а також підприємства залізничного транспорту. У 2010 році за реалізацію продукції на
експорт Товариство отримало 2 701 019 тис.грн. (57,7% від загального обсягу продажів), в тому числі у країни СНД – 1 670
781 тис.грн., в країни дальнього зарубіжжя – 1030238 тис. грн.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупні компанії, в Росії – до них відносяться "Газпром", "Лукойл", "ТНК" і "Роснефть", в Україні "Укргазвидобування" та "Укрнафта", які займаються розвідкою, добуванням, переробкою та транспортуванням нафтопродуктів.
Покупцями труб загального призначення є машинобудівні заводи, які із труб виробництва Товариства виготовляють свою
продукцію (машини та механізми).
Товариство освоїло й поставляє в країни ближнього й дальнього зарубіжжя більш 50 профільних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу залізниць, експлуатованого в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, метро, трамваїв, складно профільні кільцеві вироби.
Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі її дороги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства).
Основним користувачем трамвайних бандажів є Міськелектротранси та підприємства по ремонту рухомого складу міського транспорту України.
Коло постійних та потенційних споживачів продукції Товариства – це підприємства й фірми традиційних ринків збуту в
Україні, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубіжжя. Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення усталених та розвитку нових форм співробітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із зарубіжними партнерами.
У 2010 році обсяг відвантаженої продукції склав 517,8 тисяч тонн. У загальному обсязі відвантаженої продукції: 35,31% труби гарячодеформовані нафтопровідні та гарячодеформовані загального призначення; 33,5% - труби обсадні; 29,34% –
колеса; 1,85% - бандажі і кільця.
Географія поставок продукції Товариства розподілилася по регіонал наступним чином: Україна – 36,74%, Росія – 26,76%,
країни СНД – 11,93%, Грузія – 0,63%, країни Прибалтики – 0,27%, країни дальнього зарубіжжя – 23,65%.
Всі контракти, що укладають Товариством на поставку продукції й надання послуг, складені з дотриманням вимог українського законодавства та з урахуванням вимог законодавства країни замовника. У контрактах погоджені всі основні умови:
номенклатура продукції або послуг, що поставляється, ціни, строки й умови поставки, гарантійні зобов'язання, порядок врегулювання спорів та інше.
Як і раніше, у 2010 році приділялась велика увага зміцненню й розширенню контактів, а також рекламі продукції Товариства.
Із цією метою делегації Товариства брали участь у найбільших міжнародних виставках у регіонах, де є найбільший інтерес
до нашої продукції.
На Товаристві проводиться активна маркетингова політика, заснована на постійному поліпшенні якості та розширенні асортименту продукції, що поставляється, та спрямована на задоволення зростаючого попиту в галузях – споживачах (видобуток і транспортування нафти та газу, машинобудування, відновлення вагонного парку).
ОСНОВНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМІТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ.
Основні ризики в діяльності Товариства та заходи щодо їх зменшення:
1. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства, які включають, але не обмежуються такими:

1) Ризики, які виникають при забезпеченні Товариства сировиною та матеріалами. Неритмічне постачання сировини і матеріалів, пов'язане з уведенням санкцій урядів країн постачальників, аварій на підприємствах постачальників, відсутність
вагонів, несприятливі погодні умови; значне підвищення цін на матеріальні ресурси, пов'язане з підвищенням цін на паливно-енергетичні ресурси, уведенням митних зборів, використання постачальниками монопольного положення на ринку; пошкодження вантажів, їхнє розкрадання при доставці, постачання неякісних товарів.
Заходами щодо запобігання зазначених ризиків є: створення незнижуваних запасів сировини і стратегічних матеріалів; робота з декількома постачальниками для кожного виду сировини і матеріалів; передбачити в умовах договорів (контрактів) на
постачання штрафні санкції до постачальника за недопоставку, неритмічне постачання або постачання неякісного товару.
2) 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. З метою мінімізації зазначеного ризику Товариство:
- здійснює інвестиції в основні фонди (за останній рік їхні обсяги склали близько 25,9 млн.грн.);
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);
- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.
3) Ризик втрати частки ринку. Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств – конкурентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь Товариства. Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані Товариства. За для мінімізації ризику втрати частки
ринку Товариство 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;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення лідерства Товариства 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.
4) Ризик збільшення собівартості продукції - ризик зростання витрат на виробництво, та збут продукції (робіт, послуг), залежність від змін вартості сировини, енергоносіїв, послуг, що може призвести до зниження доходу Товариства. Мінімізувати
ризик збільшення собівартості продукції, вдається головним чином, за умови прогнозованості змін вартості сировини, енергоносіїв, складових частин тощо та за наявності контрактів постачання зазначених видів товарів за фіксованими цінами на
певний період часу. Проте, зважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення Товариством означених вище заходів не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється.
5) Фінансові ризики. Вплив економічної кризи на фінансово - економічний стан Товариства; ефективне управління і шляхи
удосконалення; стратегічний і оперативний ризики - менеджмент Товариства здійснюється шляхом впровадження підходів
фінансового покриття з боку страхових установ настання страхових випадків, при яких існує ймовірність фінансових втрат;
негативне коливання курсів валют; викривлення фінансової звітності, що, у свою чергу, може привести до санкцій з боку
структур, що перевіряють, держави, а також зниження фінансової привабливості Товариства; постійно існують ризики втрати
придбаних у процесі фінансово-господарської діяльності Товариства високоліквідних фінансових активів й, у свою чергу,
санкцій за порушення законодавства (наприклад, за недотримання валютного законодавства); ризики, які пов'язані з оплатою невиправдано завищених комісійних витрат за операції банків. Заходами щодо запобігання зазначених ризиків є:
- збереження стосунків з покупцями і забезпечення стабільності постачань, забезпечення стійких показників виробництва і
продаж, оптимізування структури витрат і управління, нарощування частки ринку за рахунок успішної конкуренції, збільшення ліквідності;
- хеджування ризиків, які скорочують розмір отриманих доходів за рахунок негативних курсових різниць при здійсненні
конверсійних операцій і операцій із продажу іноземних валют в обмін на національну валюту. З цією метою з обслуговуючими банками проводиться моніторинг пропозицій по роботі з фінансовими деривативами;
- користування послугами декількох першокласних банків, що мають високу загальносвітову репутацію;
- розвиток взаємин з виробниками, відхід від послуг посередників і комісіонерів;
- безризикові (або з мінімальними ризиками) форми розрахунків (оплата по факту, акредитивна й т.д.) - при вхідних товарах (роботах, послугах), або попередня оплата (акредитиви) - при реалізації продукції власного виробництва.
6) Екологічні ризики. Це ризики, пов'язані з виникненням аварій і аварійних ситуацій. З метою запобігання наслідків аварій,
зв'язаних з пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти, на підприємстві здійснюється обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, об'єктів підвищеної небезпеки.
Та ризики, пов'язані з невиконанням вимог природоохоронного законодавства: з метою зниження негативного впливу виробничої діяльності та виконання вимог природоохоронного законодавства, в Товаристві виконується робота з будівництва,
реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення.
7) Нестабільність фінансово-господарського стану. Коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу у Товариства знизився, та знаходиться у межах норми. Залучення довгострокових позик є позитивним фактором для Товариства – це
дає можливість Товариству розвиватися, збільшувати обсяги, купувати нове обладнання, але з іншого боку – довгострокові
позики ставлять Товариство у залежність від позичальників. Крім основної суми позик Товариство повинно сплачувати чималі суми у вигляді процентів, які є його фінансовими витратами.
8) Ризики в сфері енергетики. Постачання енергоресурсів (електроенергії, природного газу, питної води, технічної води,
теплової енергії, водовідведення, транспортування природного газу) на Товариство здійснюють підприємства-монополісти.
На збільшення цін на вищевказані енергоресурси, Товариство вплинути не може, у зв'язку з тим, що формування цін на енергоресурси є прерогативою вищих органів влади. З огляду на можливі ризики, пов'язані з поставками енергоресурсів, на
Товаристві розроблені заходи щодо переведення виробництв на інші види палива.
9) Транспортні ризики. зниження рівня безпеки руху в путьовому господарстві через незадовільний технічний стан залізничної колії; зменшення робочої пари тепловозів і вагонів; погіршення умов забезпечення відвантаження готової продукції

порожніми вагонами. Заходами щодо запобігання зазначених ризиків є: додаткове фінансування всіх видів ремонту; оновлення локомотивного і вагонного парку; додаткове фінансування поточного ремонту вагонів; додаткове фінансування капітального ремонту рухомого складу.
2. Політичні та макроекономічні ризики Товариства, які включають, але не обмежуються такими:
1) Юридичні ризики. Юридична система Україна характеризується недостатнім фінансуванням і забезпеченням кадровим
складом, що знижує імунітет системи від впливів економічного і політичного характеру у відношенні ухвалення тих або інших
рішень. Крім того, згідно українського законодавства при розгляді спірних питань в судах діє непрецендентне право. Це виражається в необов'язковому використовуванні судами рішень прийнятих раніше при схожих або аналогічних обставинах,
що подовжує процес розгляду спірних справ в судах залежно від особливостей кожного окремого випадку. Будь-які невизначеності щодо юридичної системи України можуть викликати погіршення економічної ситуації в країні і, відповідно, вплинути
на операційну діяльність Товариства.
2) Ризики зміни законодавства. Ряд прийнятих на початку 1990-х років законів, включаючи закони економічного характеру,
на даний момент вимагають доопрацювання і ухвалення змін або заміни якісно новими законами. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадії формування і тому існує невизначеність щодо того, на скільки даний процес може
забезпечити економічну активність в країні необхідною законодавчою підтримкою і не обтяжуючи її зайвою законодавчою
регуляцією.
3) Податкове законодавство. ВАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ" – промислове підприємство, на якому проводяться планові перевірки
вимог податкового та іншого видів законодавства. Складна система обчислення податків, неузгоджені різними нормативними актами об`єкти обчислення призводять до нарахування штрафів, додаткових витрат при обчисленні податків. Товариство
намагається не уклінно дотримуватися вимог податкового законодавства. Проте, якщо рішення податкових органів, прийнятих відносно об`єктів оподаткування обчислених на нашому підприємстві, нас не задовольняє, ми змушені звертатися до
судових органів.
4) 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, Товариство 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.
ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ ТА ДИНАМІКУ ЦІН.
Товариство розташовано у м. Дніпропетровську - стратегічно важливому, високо індустріальному центрі України. Це дозволяє користуватися перевагами близькості основних джерел сировини, матеріалів та інших ресурсів.
Основною сировиною для нашого Товариства є чавун, трубна заготовка, штрипс, феросплави, вогнетриви та металобрухт.
Основними постачальниками сировини та матеріалів є в основному підприємства України та Росії, з якими налагоджено
довгострокові надійні зв'язки. Тому на сьогоднішній день ризик втрати одного з постачальників не може привести до зупинки
виробництва, зриву договірних відносин.
Постачальниками сировини, матеріалів для виготовлення продукції в 2010 році були:
І. Постачальники трубної заготовки: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1а); ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат" (309515, Росія, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл.); РУП "Білоруський металургійний завод" (Республіка Білорусь, Гомельська обл., м. Жлобін).
ІІ. Постачальники чавуну: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1а.); ВАТ
"Челябінський металургійний комбінат" (454047, Росія, м. Челябінськ).
ІІІ. Постачальники металобрухту: ВАТ "Дніпропетровський Втормет" (49124, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1).
Джерела сировини доступні, що оцінюється наступними факторами: тривалі комерційні зв'язки, відсутність заходів обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн, достатньо великі об'єми виробництва сировини і матеріалів, задовільні умови транспортування сировини.
Поставка імпортної заготовки з ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат" та РУП "Білоруський металургійний завод" здійснювалась на умовах оплати по факту отримання сировини, згідно з додатковими договорами Поставка заготовки з
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2010 році виконувалась на умовах 100% передплати та оплати 10 днів з дати отримання сировини.
Чавун, що постачався у 2010 році оплачувався на наступних умовах:
- 100% передплати та на умові сплати на протязі 10 днів з дати отримання сировини;
- оплати коштів на протязі 45 днів від дати відвантаження сировини.
Металобрухт у 2010 році постачався з ВАТ "Дніпропетровський Втормет" на умовах оплати 5 днів з дати отримання рахунку.
В загальному обсязі поставок доля імпортної трубної заготовки становить 94%, доля імпортного чавуну – 31%.
Альтернативними постачальниками трубної заготовки є:
- ВАТ "Уральська Сталь" (462353, Росія, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1);
- ВАТ "Нижньотагільський металургійний комбінат" (Росія, м. Нижній Тагіл);
- ЗАТ "ВМЗ "Красный Октябрь" (Росія, м. Волгоград).
Альтернативними постачальниками чавуну є:
- ВАТ "Косогорський металургійний завод" (Росія, м. Тула, с. Коса Гора);
- ВАТ "Новоліпецький металургійний комбінат" (Росія, м.Ліпецьк, пл.Металургів 2);
- ВАТ "Тулачермет" (Росія, м. Тула);
- ВАТ "Уральська Сталь" (462353, Росія, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1).
Товариство має достатній вибір постачальників сировини, щоб не залежати від одного з них. Також Товариство має змогу
міняти постачальників в залежності від наявності матеріалу, його якості, ціни на нього. Динаміка цін на сировину відповідає

загальнодержавним змінам цін на сировину та матеріали і зумовлена об'єктивними факторами.
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА, В ЯКІЙ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТ, РІВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НОВИХ ТОВАРІВ, ЙОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ.
В даний час виробничі потужності з випуску сталевих труб є в 60 країнах світу і вони зосереджені більш ніж в 500 трубних
компаніях.
Річний потенціал можливого випуску сталевих труб складає близько 110 млн. тонн на рік, із них безшовних - близько 35
млн. тонн.
У всьому світі труби знаходять все більш широке застосування і їх використання визначає технічний рівень більшості найважливіших господарських комплексів, таких як паливно-енергетичний, машинобудівний, житлово-комунальний, агропромисловий та багато інших.
При цьому на виробничі потреби - виготовлення машин, апаратів, механізмів, буріння свердловин, спорудження різних
трубопроводів і конструкцій - використовується приблизно 90% виробленої продукції; інша частина труб витрачається на
ремонтно-експлуатаційні потреби.
Аналіз світових тенденцій використання труб і виробів з них за останні 7-10 років показує, що основна сфера застосування
сталевих труб (більше 50% від загального обсягу виробництва) - це різні види трубопроводів. Для їх спорудження використовують труби зварні великих діаметрів, нафтопровідні зварні та безшовні труби, водогазопровідні зварні труби і труби катані загального призначення. Близько 20% світового товарообігу сталевих труб припадає на нарізні труби нафтового сортаменту.
В даний час багато що говорить про перехід трубної підгалузі на якісно новий етап розвитку, який характеризується ускладненням умов експлуатації та розширенням стандартів прав споживачів щодо посилення вимог до якості продукції, а також
безаварійності її функціонування.
При цьому мають місце наступні основні тенденції:
1) посилення вимог до хімічного складу сталі, а саме: потрібні труби зі сталі із зниженим вмістом вуглецю, сірки, фосфору
та шкідливих домішок, газів і неметалічних включень;
2) регламентація способів виробництва сталі з якої виготовляються труби та способів виробництва труб: у ряді стандартів
регламентується спосіб виплавки сталі, вводяться обмеження пластичної деформації після термообробки; в ряді стандартів
на зварні труби обумовлюється, яким саме способом повинні бути зварені труби;
3) підвищення вимог до механічних, фізичних (міцність, в'язкість і т.д.) та фізико-хімічних (корозійностійкість, холодостійкість, жароміцність та ін.) властивостей матеріалу;
4) підвищення вимог до методів контролю якості труб: гідровипробування, руйнівні методи контролю;
5) розширення застосування видів з'єднань нарізних труб з підвищеними експлуатаційними характеристиками;
6) широке впровадження нових видів трубної продукції, зокрема, труби з дво- та трьохшаровим полімерним покриттям,
труби з зовнішньою і внутрішньою футеровкою та ін.;
7) постійне підвищення попиту на продукцію із захисним покриттям (оцинковані, дифузійно-оцинковані, нікельовані труби,
труби з алюмінієвим та полімерним покриттям);
8) підвищення вимог до захисту труб від пошкоджень та корозії в процесі транспортування і зберігання, а також до вигляду
і якості маркування, таврування та упаковки продукції.
Сортаментні розмірні лінійки труб (за винятком зварних труб великого діаметру) та вимоги до точності геометричних розмірів до останнього часу не мали тенденцій до змін, хоча слід зазначити, що ряд нових редакцій стандартів посилює деякі
допуски на точність геометричних розмірів труб.
Тенденції до підвищення споживчих властивостей спостерігаються на ринках безшовних бурильних, обсадних, насоснокомпресорних і магістральних гарячекатаних труб для газо- і нафтопроводів. На виробництві труб цього сортаменту все сильніше позначається світова тенденція до збільшення обсягів розвідки та видобування нафти на морських шельфах і підвищених глибинах.
Аналіз показує, що підвищеним попитом на ринку користуються газо- і нафтопровідні труби підвищеної довговічності в корозійно активних високомінералізованих та середовищах, які містять сірководень.
В даний час інтенсивно розробляються програми освоєння глибоководних родовищ нафти на шельфах західної Африки,
сходу обох американських континентів, чорноморського шельфу.
Реалізація цих програм нерозривно пов'язана з підвищенням надійності та довговічності трубопроводів, для виготовлення
яких необхідні високоміцні, низьковуглецеві і високолеговані корозійностійкі труби.
ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНКУРЕНЦІЮ В ГАЛУЗІ, ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ЕМІТЕНТА.
Слід констатувати, що в металургійній промисловості України на сьогоднішній день залишаються невирішеними ряд проблем, які перешкоджають інноваційному розвитку вітчизняних металургійних підприємств, а саме:
1) високий рівень зносу основних промислово-виробничих фондів;
2) не конкурентоспроможність багатьох видів рудної сировини, що використовується та обмеженість видів сировинних ресурсів;
3) підвищені, порівняно з зарубіжними підприємствами-аналогами, питомі витрати сировини, матеріальних та енергоресурсів на виробництво однотипних видів металопродукції;
4) низький рівень продуктивності праці;
5) низька сприйнятливість підприємств до впровадження інновацій - перш за все, вітчизняних.
В даний час, мабуть, найбільш негативним моментом є ступінь зносу основних фондів і малий коефіцієнт оновлення основних фондів, які є недостатніми для досягнення поставлених у стратегії розвитку цілей.
Знос основних фондів в гірничо-металургійному комплексі становить більше 60%, що є дуже високим показником, який негативно позначається на виробництві. Тому важливим є оновлення виробничих потужностей та інвестування в основні фонди значних капіталовкладень.
Ще однією проблемою в галузі, є висока собівартість виробництва металопрокату: частка матеріальних витрат у собівартості металопродукції складає близько 90%, у тому числі 45% - паливно-енергетичні ресурси, 25% - сировина.

Зміна собівартості продукції багато в чому обумовлена зростанням цін на електроенергію, газ і транспортування внаслідок
використання відсталих технологій і дальності перевезень (віддаленості від основних ринків збуту).
Технологічна відсталість виробництва, висока ресурсомісність та низька екологічність виробництва визначають у багатьох
випадках недостатню конкурентоспроможність продукції.
Вперше, в кінці 2010 р., українська металургійна продукція поступилася за рівнем собівартості китайській і російській та
практично втратила частину міжнародного ринку збуту. Це значний удар по економіці галузі з огляду на те, що Україна експортує близько 70% металопрокату. Така ситуація - ознака серйозних галузевих проблем в українському гірничометалургійному комплексі.
Підводячи підсумки, слід виділити в числі першочергових для галузі такі проблеми та завдання:
1) підвищення металургійної якості заготовки для безшовних труб за показниками чистоти металу, точності хімскладу та
ін.;
2) забезпечення таких споживчих характеристик продукції, як корозійна стійкість, низькотемпературна в'язкість, високі категорії міцності;
3) реконструкція та дооснащення трубного виробництва до рівня технологій, що забезпечують конкурентоспроможність
продукції на світовому ринку;
4) організація виробництва та освоєння випуску труб із сучасними різьбовими з'єднаннями, включаючи газощільні для похилого і горизонтального буріння; розширення виробництва корозійностійких труб.
Аналіз передових зарубіжних розробок і досвід трубних підприємств Компанії "ІНТЕРПАЙП" показує, що для забезпечення
конкурентоспроможної якості труб необхідно подальше технічне переозброєння підприємств, зниження витрат, збереження
сортаментної структури виробництва з упором на труби для нафтогазової промисловості і машинобудування.
У зв'язку з цим в основі технічної політики трубних підприємств Компанії "ІНТЕРПАЙП" лежить ідея необхідності постійного
вдосконалення технологічних процесів, модернізації діючого та встановлення нового обладнання. Метою цих заходів є підвищення якості труб і освоєння нових видів продукції, які відповідають вимогам світових стандартів.
У першу чергу це стосується труб нафтового сортаменту (бурильних, обсадних, насосно-компресорних, нафто-і газопровідних) до якості яких пред'являють особливі вимоги та попит на які на світовому ринку стійко зростає.
У рамках вищезазначеної концепції модернізації та розвитку виробництва за останні 2-3 роки на трубних заводах Компанії
здійснено цілий ряд технічних заходів, з яких як найбільш суттєві можна виділити наступні:
- розроблено технологію і освоєно виробництво нафтопровідних труб діаметром 168 - 377 мм в корозійностійкому і холодостійкому виконанні (в даний час ці труби активно експлуатуються нафтовими компаніями "ЮКОС", "ЛУКОЙЛ", "ТНК" та на
інших нафтових промислах Тюмені);
- освоєно випуск обсадних труб, стійких до сірководневої і вуглекислотної корозії;
- освоєно випуск обсадних і насосно-компресорних труб підвищеного рівня якості, в тому числі групи міцності Р-110;
- освоєно, по кооперації, виробництво насосно-компресорних труб з дифузійним цинковим покриттям поверхні і різьби, що
за даними проведених досліджень підвищує корозійну стійкість труб більш, ніж у 4,5 рази;
- продовжуються роботи по введенню в експлуатацію нових установок неруйнівного контролю: МАС, установок магнітопорошкової дефектоскопії труб;
Впроваджено ряд заходів, спрямованих на поліпшення якості товарного виду труб та їх експлуатаційних характеристик
(встановлено автоматизовані лінії фарбування, маркування таврування та пакетування труб).
У рамках підвищення конкурентоспроможності продукції, протягом 2010 року проведені роботи:
1. по освоєнню та сертифікації виробництва магістральних труб за стандартом APІ 5L для роботи в морі та в високосірчастому середовищі;
2. по освоєнню виробництва обсадних труб і трубних муфтових заготовок класів L80 тип 1, N80Q, C95 рівня PSL2, виготовлених за стандартом APІ 5CT;
3. по освоєнню виробництва труб обсадних за стандартом APІ 5CT груп міцності С90 і Т95 стійких до корозійного розтріскування для роботи в високо сірчистому середовищі;
4. по освоєнню виробництва нафтогазопровідних труб за стандартом APІ 5L/ІSO 3183 класів X70QS, X70QO, X80QO
(для роботи в високо сірчистому середовищі і в морі);
5. по освоєнню нових типів високогерметичних газощільних різьбових з'єднань типу Joіnt Premіum.
Висока якість продукції, що не поступається, а у деяких випадках перевищує показники якості продукції конкурентів, обумовила конкурентоспроможність трубної та колісної продукції Товариства. Це підтверджується достатньо високим попитом
на неї у світі.
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ КОНКУРЕНТІВ, КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ ТОВАРИСТВА, РЕЙТИНГ ПРОДУКТУ НА РИНКУ
В трубній галузі України основними конкурентами, по окремим типорозмірам труб, є ВАТ "Нікопольський завод стальних
труб "ЮТіСТ" (м Нікополь), ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" (м. Дніпропетровськ), ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (м. Маріуполь), ЗАТ "Ніко-Тьюб» (м. Нікополь).
На ринку бандажів та кільцевих виробів України Товариство має конкурента в особі ЗАТ "Укрпідшипник" (м. Кривий Ріг).
Основними конкурентами на російському ринку по всьому сортаменту продукції, що виробляється, включаючи труби нафтового сортаменту, є: ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Сінарський трубний завод" (м.
Каменськ-Уральський), ВАТ "Сіверський трубний завод" (м. Полівський), ВАТ "Волжський трубний завод" (м. Волжський),
ВАТ "Таганрогський металургійний завод" (м. Таганрог), ВАТ "Челябінський трубний завод" (м. Челябінськ).
Слід зазначити, що російські виробники значно посилили конкурентоспроможність своєї колісної та трубної продукції завдяки модернізації виробничих потужностей, яка здійснювалась останні роки.
Ситуація на найбільших металургійних підприємствах Росії виглядає відносно благополучною. Металургійні підприємства
одні з перших в промисловості Росії приступили до реалізації програм реструктуризації виробництва і скорочення неефективних потужностей, що дозволило збільшити виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнити свої позиції на світовому ринку (в окремих сегментах - лідируючі).
Виробництво сталевих труб в Росії в 2010 році збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 22,6%, до 8,2 млн. тонн.
Понад 70% виробленого обсягу металевих труб зосереджено на 8 найбільших підприємствах галузі, які є основними конкурентами нашого підприємства.

ЗАТ "Трубна Металургійна Компанія", до складу якої входять підприємства: ВАТ "Таганрогський металургійний завод",
ВАТ "Волжський трубний завод", ВАТ "Сінарський трубний завод" та ВАТ "Сіверський трубний завод", є одним з лідерів світового трубного бізнесу і найбільшим в Росії виробником і експортером трубної продукції для нафтової і газової промисловості.
Протягом 2010 року Трубна Металургійна Компанія відвантажила споживачам 3 969 тис. тонн сталевих труб, на 42,2% більше в порівнянні з 2009 роком, у тому числі: безшовних труб - 2161 тис. т, зварних труб - 1808 тис. тонн.
У 2011 році за умови збереження існуючих ринкових трендів Компанія очікує збільшення відвантаження продукції на 710%.
ЗАТ "Об'єднана металургійна компанія" (ОМК), до складу якої входить: ВАТ "Альметівський трубний завод" (м. Альметівськ, Татарстан) і ВАТ "Виксунський металургійний завод" (м Викса, Російська Федерація) у 2010 р. також збільшила обсяг
виробництва і відвантажень продукції в порівнянні з 2009 р. У першу чергу, це стало можливим завдяки виграним тендерам
по будівництву магістральних газо- і нафтопроводів, як на території Російської Федерації так і за кордоном.
За 12 місяців 2010 р. підприємства ЗАТ "Групи ЧТПЗ" до складу якої входять: ВАТ "Челябінський трубний завод" та ВАТ
"Первоуральський новотрубний завод" - виробили 1357 тис. тонн трубної продукції, що на 20% більше результатів 2009 року
(1134 тис. тонн).
Підводячи підсумки 2010 р. в металургійній промисловості Росії, слід відзначити основний момент: на сьогоднішній день
всі компанії галузі активно проводять модернізацію потужностей, послідовно реалізують стратегію технічного та економічного розвитку, спрямовану на підвищення конкурентоспроможності продукції.
Українські трубні підприємства також у 2010 році збільшили виробництво труб із чорних металів майже на 11% в порівнянні з 2009 роком - до 1 млн. 753,6 тис. тонн.
На світовому ринку безшовних труб трубно-колісна компанія "ІНТЕРПАЙП" оцінює свою частку у 4,3%.
Товариство займає лідируючу позицію серед українських виробників, його частка в загальному об'ємі виробленої трубної
продукції складає близько 21%. По виробництву готового прокату, цільнокатаних коліс та бандажів Товариство є монополістом.
За результатами 2010 року Товариство збільшило виробництво труб на 49% до 373 тис. тонн.
Близько 37% продукції Товариства йде на внутрішній ринок України, решта відправляється на експорт. Поставки здійснюються більш ніж у 60 країн Європи, Азії, Африки та Америки.
У порівнянні з 2009 роком майже на 12% знизилися поставки в Росію, але на 8% збільшилися поставки на внутрішній ринок, а постачання на експорт (в далеке зарубіжжя) зросли на 1,5%.
Слід зазначити, що наприкінці 2010 року активно йшли переговори з Російською Федерацією щодо умов поставок труб на
2011 рік. При цьому, 30 грудня 2010 Мінекономрозвитку Російської Федерації і Міністерство економіки України підписали
угоду про постачання в Російську Федерацію в 2011 році 300 тис. тонн українських труб. Поставки будуть проведені підприємствами Компанії "ІНТЕРПАЙП".
Підводячи підсумки 2010 р. можна відзначити, що якість продукції Товариства цілком конкурентоспроможна. Наша продукція поставляється в Росію, Білорусь, Молдову та інші країни, які мають свої заводи по виробництву даного виду продукції.
На ринках Європи та США Товариство змушене працювати в режимі квотування, спровокованому антидемпінговими розслідуваннями. Крім проблем із квотуванням наших постачань у країни Європейського Союзу, ситуація на трубному ринку в
цьому регіоні об'єктивно стала більш складною. Пов'язано це з тим, що наші традиційні споживачі почали переорієнтуватися
на продукцію постачальників із країн Східної й Центральної Європи.
Більшість продукції Товариства за своїми технічними характеристиками не поступається закордонним аналогам. Особливістю трубної продукції Товариства є підвищена точність труб по діаметру. Це в свою чергу дозволило освоїти виробництво
труб нафтового сортаменту за американськими стандартами та підтримувати високий рівень реалізації їх на американському і середньоазіатському ринках.
Впровадження концепції гнучкого реагування на зміну зовнішньої кон'юнктури дозволило сформувати умови для подальшого розвитку. Перш за все мається на увазі проведення технічного переозброєння основних потужностей, розширення сортаменту й типорозмірів, а також модернізація не конкурентоздатних технологій.
Для того, щоб утримувати свої позиції на ринку, необхідна систематична робота за всіма напрямками - це підвищення товарного вигляду, якості продукції, поліпшення й удосконалення споживчих властивостей, а також розробка нових видів продукції, які відповідають зростаючим вимогам споживачів.
Товариство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробництва складних видів продукції:
високоміцних, корозійностійких труб, труб з високогерметичним з'єднанням UPJ, прецезіонних труб, а також високоміцних
залізничних коліс, у відповідності з кон'юнктурою, яка склалася у світі.
Стратегія Товариства спрямована на розвиток та утримання лідируючих позицій на внутрішньому ринку, на жорсткий контроль по істотних статтях витрат та впровадження програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що
дозволить успішно конкурувати з українськими і зарубіжними виробниками.
ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.
Основна задача Товариства на 2011 рік - організація ефективної виробничо-господарської діяльності акціонерного товариства, яка направлена на зниження витрат та максимізацію прибутку.
Для виконання цієї задачі необхідно забезпечити:
1. Оптимальну роботу основних та допоміжних цехів з погляду економного використання матеріальних, трудових, паливно-енергетичних та інших ресурсів.
2. Виконання бюджету витрат на 2011 рік, скорочення витрат металу на 0,8%, в порівнянні з фактом 2010 року.
3. Зростання продуктивності праці на 15% в порівнянні з фактом 2010 року.
4. Оборотність оборотних коштів на рівні 51 дня.
5. Підвищення якості продукції і технологічних процесів з метою скорочення рівня браку по заводу в порівнянні з фактом
2010 року на 6,8%.
6. Своєчасне виконання замовлень, зростання об'ємів виробництва на 20% в порівнянні з фактом 2010 року.

7. Освоєння і сертифікація виробництва труб магістральних за стандартом APІ 5L для роботи в морі та роботи у високосірчастому середовищі, труб обсадних за стандартом APІ 5CT груп міцності С90 та Т95 стійких до корозійного розтріскування
для роботи у високосірчастому середовищі,
8. Вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишнього середовища, зростання
рівня трудової та технологічної дисципліни.
9. Вдосконалення корпоративної культури, яка сприяє задоволенню персоналу, зростанню його професійної майстерності
та розкриттю його творчих здібностей.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Товариство забезпечене виробничими і трудовими ресурсами для виконання програми, передбаченої на наступний рік,
але у зв'язку з високим зносом основних засобів Товариство вже кілька років проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва.
Для забезпечення потреб поточної діяльності Товариства важливим є:
- модернізація автоматичних та поточних ліній;
- створення гнучких технологічних процесів з придбанням технологій, устаткування, технологічного обладнання та підготовкою персоналу;
- оновлення технологічного парку обладнання, особливо того, що знаходиться в експлуатації більше 20 років.
На протязі 2005-2010 р.р. було проведено ряд крупних заходів по впровадженню у виробництво гнучких технологічних
процесів на основі модернізації діючого обладнання, відновленню обладнання, яке не використовується та придбання нового обладнання.
Протягом 2010 року були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби на суму 10 705
тис. грн..
Придбання запасів за останні п'ять років збільшується пропорційно зростанню товарної продукції.
У звітному 2010 році освоєно 38,8 млн. грн. капітальних вкладень з яких основну частину займає фінансування нових інвестиційних проектів у розмірі 33,4 млн. грн., а також модернізації устаткування, яке діє, у розмірі 2,2 млн. грн. Основні введені
об'єкти будівництва:
- модернізація устаткування системи виробництва стислого повітря для забезпечення виробництва – 13,7 млн. грн.;
- модернізація устаткування обробних ділянок цехів – 6, 4 млн. грн.;
- заміна сталерозливного ковша в мартенівському цеху – 3,4 млн. грн.;
- прокладка комп'ютерних мереж – 1,4 млн. грн.
У 2010 році також була завершена реалізація наступних інвестиційних проектів:
1. "Установка лінії остаточної обробки труб в ТПЦ №5 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". В рамках даного інвестиційного проекту у
компанії "Venjakobs" (Німеччина) придбана установка фарбування труб ультрафіолетовим лаком. Установка запущена в
промислову експлуатацію. Реалізація проекту дозволила збільшити якісні характеристики покриття консервації на трубах LP
та OCTG, які випускаються в трубопрокатному цеху №5 Товариства.
2. "Заміна турбокомпресорів для виробництва стислого повітря на ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". В рамках даного інвестиційного
проекту у компанії Samsung (Корея) придбані та введені в промислову експлуатацію турбокомпресори. Реалізація проекту
дозволила понизити витрати Товариства на стисле повітря.
3. "Установка канадської лінії дробометної обробки коліс в колесопрокатному цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". В рамках даного інвестиційного проекту придбана і введена в промислову експлуатацію установка дробометної обробки коліс. Реалізація
проекту направлена на виконання програми виробництва дробооброблених коліс.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в
тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основними засобами вважаються матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у виробничому
процесі, здавання в оренду іншим особам, очікуваний термін використання яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Первісна вартість основних засобів Товариства станом на 01.01.2011 року склала 3 584 905 593 грн.
Залишкова вартість всіх основних засобів станом на 01.01.2011 року – 2 494 192 749 грн.
Переоцінка основних засобів Товариства здійснюється у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби". Переоцінка основних засобів Товариства проводиться у разі, якщо:
- існують суттєві розбіжності на дату балансу між залишковою (балансовою) вартістю основних засобів та їх справедливою вартістю. В такому випадку переоцінена вартість та сума зносу об’єкта основних засобів визначається шляхом множення відповідно первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки, а індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості, об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість;
- якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається
шляхом додавання справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу
об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість.
У 2010 році на Товариство надійшло промислово-виробничих фондів на суму 20 632 тис. грн., а вибуло - на 10 705 тис.
грн.
В динаміці залишкової вартості основних засобів спостерігається позитивна тенденція до її збільшення.

Основний виробничий майданчик Товариства розташований на території Індустріального району м. Дніпропетровська, і
прилягає до Придніпровської залізничної магістралі. Більша кількість основних засобів (їх виробнича частка) розташована на
території Товариства за юридичною адресою: вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна, але такі об'єкти соціального напрямку, як дитячий оздоровчий табір ім. О.Кошового; база відпочинку "Перлина"; поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", мають свої фактичні адреси та знаходяться, як на території міста, так і за його межами. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи Товариства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі Товариства.
Основні засоби виробничого призначення представлені виробничими приміщеннями (цеховими корпусами), власним сталеплавильним комплексом, до якого входить установка вакуумування сталі, з 3-ма трубопрокатними. колесопрокатним і кільцебандажним виробництвами, верстатами, допоміжним обладнанням для проведення випробувань продукції, що виготовляється. Основні засоби виробничого призначення використовуються у три зміни.
Забезпеченість основних підрозділів Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничі потужності в цілому
задовольняють потреби Товариства.
Технологічне обладнання, яке застосовується у виробництві, відповідає світовому науково-технічному рівню.
У структурі основних засобів за станом на 31 грудня 2010 року найбільшу питому вагу складають групи: машини й устаткування – 69,36%; будинки, спорудження та передатні пристрої – 27,07%.
Ступень використання виробничих потужностей за звітний рік склала:
- по виробництву сталі – 69,67%;
- по виробництву суцільнокатаних залізничних коліс – 54,24%;
- по виробництву залізничних бандажів – 15,0%;
- по виробництву сталевих труб із заготовки – 71,02%;
- по виробництву сталевих труб із власних злитків – 78,74%.
Виробнича стратегія Товариства передбачає проведення технічного переозброєння та упровадження новітніх технологій,
що дозволяє збільшити об'єми виробництва, поліпшити якість і розширити сортамент продукції, що випускається, понизити
витрати і підвищити екологічну чистоту виробництва.
Враховуючи значний ступінь зносу основних фондів, у 2010 році Товариством проводився комплекс заходів, пов'язаних з
підтримуванням працездатності і відновленням стану основних фондів.
Загальна сума витрат у 2010 році на заходи щодо капітального і поточного ремонтів устаткування, будівель, споруд і технічного оснащення склала близько 147 млн.грн.
В 2011 році планується проведення поточних ремонтів основних засобів в обсязі 120 606 тис.грн. і капітальних ремонтів
103 692 тис.грн. та планується продовжувати поступову заміну зношеного обладнання на нове.
До планів оновлення виробничих основних фондів Товариство має:
- ремонт, модернізація та придбання виробничого обладнання;
- ремонт будівель і споруд;
- модернізація обладнання.
У 2011 р. планується проведення модернізації обладнання Товариства на суму 21534 тис. грн. (капітальний ремонт з модернізацією - 3 706,3 тис. грн., план придбання основних засобів - 1 097,5 тис. грн.)
Витрати на фінансування заходів плану придбання основних засобів та плану капітальних ремонтів на 2011 рік: - власні
засоби та позикові кошти.
В рамках модернізації виробничого обладнання запланована низка капітальних ремонтів, таких як: капітальний ремонт
волочильного стана 250, станків САC, кільцевої печі та ін.
Основні фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктів: бази відпочинку "Перлина", відокремленого підрозділу - поліклініки ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", дитячого оздоровчого табору імені Олега Кошового, палацу культури "Металург" та
ін.
Основні засоби, що числяться на балансі Товариства, крім тих, що передані в оренду, використовуються за призначенням.
Товариством передані в оперативну оренду основні засоби, які не приймають участі у виробничому процесі. Основні засоби
передані в оренду ТОВ "Транском-Дніпро" згідно договорам оренди №082633 та №082635 від 01.01.2009р. на загальну суму
50 818,93 грн. з ПДВ; ВАТ "Дніпропетровський Втормет" згідно договору оренди №110660 від 01.01.2011р. на суму
327 221,64 грн. з ПДВ; ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." згідно договору оренди №090766 від 01.04.2009р. на суму 7 500,00 грн. з
ПДВ; ТОВ "МЗ "Дніпросталь" згідно договорам оренди №100204 від 01.01.2010р., №100058 від 30.12.2009р., №091445 від
01.09.2009р., №100059 від 30.12.2009р., №091392 від 17.08.2009р. на загальну суму 329 210,97 грн. з ПДВ; ТОВ "Фірма "ВІПГАРАНТ" згідно договорам оренди №090545 від 01.03.2009р. та №090546 від 01.03.2009р. на загальну суму 18 743,55 грн. з
ПДВ, та іншим дрібним орендарям.
На Товаристві з 15.07.04р. впроваджена система управління навколишнім природним середовищем, яка охоплює усі види
діяльності підприємства від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції, та сертифікована незалежним органом по сертифікації TUV Sndastrіe Servіs Gmbn на відповідність стандарту ІSO серії 14001: 2004.
Екологічна політика Товариства затверджена Головою Правління Товариства Коротковим А.М., та передбачає мінімізацію
відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів. Загальну політику по охороні навколишнього природного середовища здійснює головний інженер .
До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність Товариства, належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші
нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.
Моніторинг навколишнього середовища враховує основні принципи стандарту ІSO 14000 і включає основні напрямки:
- контроль відповідності документації Товариства вимогам природоохоронного законодавства;
- контроль якості , кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р. Дніпро;
- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та ін.
Систематичний контроль екологічного стану Товариства здійснюється відомчим відділом екології, атестованим Мінпромполітики України № 06544-5-1-95 від 6 серпня 2009р. Відділ екології забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи та відповідну освіту.
Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постійно удосконалювати ефективність в області охорони
навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцінки результатів впливу виробництва, проведенням внутрішніх аудитів.

У 2010 році при проведенні наглядового аудиту за сертифікованою Системою управління навколишнім середовищем на
відповідність вимогам міжнародного стандарту ІSO 14001:2004 аудитори органу по сертифікації TUV Rheіnland Cert GmbH
підтвердили, що вимоги Стандарту виконані та відмітили участь Товариства у Національній Програмі поліпшення екологічної ситуації в Дніпропетровській області, Програмі "Здоров'я нації", у міжнародній виставці "Довкілля-2010".
На Товаристві постійно проводиться робота по заміні або по встановленню нових пило - газоочисних споруд. Всього в Товаристві існують 469 джерел викидів в атмосферне повітря.
У 2010 році з метою зменшення викидів в атмосферне повітря виконано:
1) проведені комплексні еколого-теплотехнічні та режимно-налагоджувальні випробування на котлах ДКВР Е-50, ПТВМ ,
кільцевих та роликових печах у підрозділах Товариства. В результаті - зменшення викидів забруднюючих речовин на 165,8
т/ рік.
2) переведена робота вагранки з вугілля на газ. В результаті - зменшення викидів забруднюючих речовин на 708,39 т/рік
Скидання стічних вод підприємством здійснюється у р. Дніпро згідно нормативів граничнодопустимих скидів. Перевищення
лімітів по забору та скиду води не відбувалось.
На Товаристві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з Товариства здійснюється згідно договорів з підрядними організаціями, які мають відповідні ліцензії на операції з відходами.
На шлакових відвалах Товариства ведуться роботи по переробці мартенівського шлаку. Щорічно перероблюється близько
500 тис. тон шлаку.
Згідно із Законом України про відходи, на Товаристві розроблені технічні паспорти відходів та паспорти місць видалення
відходів, які погоджені з органами державного нагляду .
Товариство має ліміти та дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва, зокрема на викиди в атмосферне повітря; скидання в водойму; роботу з відходами, які видані органами Мінприроди та держсаннагляду. Щоквартально і щорічно, відповідно до чинного законодавства України Товариство надає органам державної і виконавчої влади статистичну звітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати.
Товариство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень
На діяльність Товариства, як і на всі підприємства трубної галузі, чималий вплив має зовнішня економічна обстановка та
податкова політика держави.
З іншого боку, жорстка конкуренція на внутрішньому й світових ринках змушує Товариство постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові, особливо ліквідні
види продукції.
Проблемними питаннями для Товариства є:
1) З 01.07.2006р. Єврокомісією введені мита на безшовні труби виробництва Товариства в розмірі 25,1%.
2) Зростання залізничних тарифів та цін на газ, метал позначається на збільшенні собівартості продукції.
На діяльність Товариства також впливають зміни кон'юнктури на ринках збуту суцільнокатаних коліс, бандажів та сталевих
труб, у тому числі:
- загострення конкуренції на світових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є найкрупнішими споживачами
продукції Товариства. Об'єктивно така ситуація провокує проблеми з реалізацією труб Товариства в регіонах, найпривабливіших із погляду структури сортаменту ринку;
- введення Росією обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переплетення державних факторів
як економічних так і політичних призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на
ринку труб (введення Урядом Росії квот на імпорт українських труб);
- необхідність перевірки продукції на наявність альфа- і бета - випромінювання, а також трансуранових компонентів, при
ввезенні металопродукції до Росії. Це ускладнює процедуру імпорту та може привести до втрати частини російського ринку;
- відсутність попиту на труби для машинобудування в Україні. Це пов'язано з тим, що машинобудування знаходиться в
стані занепаду, нафтогазовидобувні компанії не збільшують обсягів розвідувально-бурових робіт, видобуток нафти й газу на
українській території, газифікація населених пунктів ведеться повільно через відсутність засобів, служби, комунального постачання є бюджетними організаціями через недостатнє фінансування;
- зростання цін на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуація негативно впливає не тільки на економіку виробництва труб, але і на контрактний ринок. Непередбачуваність ринку передільного металу істотно звужує можливості вибудовування довгострокових відносин із стратегічними партнерами;
- ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи Товариства, у зв`язку з довготривалістю виконання
укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали;
- зміна життєвих цінностей – неадекватна оцінка змін, що відбуваються. Зниження, щільно до втрати, необхідного рівня
корпоративної культури, почуття причетності до результатів діяльності Товариства.
Нестабільна політична обстановка у країні та внутрішні суперечності мають істотний вплив на зовнішньоекономічну діяльність, підвищення цін на енергоносії, транспортних тарифів, собівартості продукції. Основним потенційним ризиком збільшення собівартості виготовлення продукції є подорожчання енергоносіїв, зокрема природного газу. Мінімізувати цей ризик у
Товариства немає можливості, тому що підвищення цін на енергоносії відбувається на державному рівні. Зростання цін на
енергоносії на внутрішньому ринку впливає на збільшення цін на продукцію, що призводить до переорієнтації ринків трубної
продукції і як наслідок – до падіння обсягів виробництва труб.
СТУПІНЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ.
1. Антимонопольне законодавство.
На сьогоднішній день в Україні має місце ситуація коли недосконале антимонопольне законодавство позбавляє Товариство можливості вести продуману економічно обґрунтовану торгову політику під час реалізації окремих видів продукції, які
потрапляють до категорії монопольної продукції, згідно вищезгаданому законодавству.
2. Державне регулювання цін.
В даний час державного регулювання цін на продукцію Товариства немає.

3. Загороджувальні заходи.
Наявність в країнах, які є споживачами продукції Товариства невигідних умов для реалізації нашої продукції: це загороджувальні заходи та мита, оподаткування, упередженість і вибірковість у тендерній політиці.
4. Недосконалість фінансових інструментів в Україні і інших країнах СНД, впливає на ринкову поведінку споживачів – віддавати перевагу нижчій ціні, а не вищій якості й гарантіям експлуатаційної надійності.
Товариство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного законодавства в усіх сферах.
Проте сучасне законодавче поле має особливості, які створюють певні ризики для Товариства. У зв'язку з численними
змінами, що вносяться до чинних законодавчих актів, існує багато суперечностей між нормативними актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рівні. Деякі важливі питання регулюються не Законами, а підзаконними актами. Така ситуація дає можливість органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити діюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабільності правового регулювання.
Недостатня розвиненість судової системи ускладнює отримання судових рішень в короткі терміни.
Вплинути на діяльність Товариства можуть зміни в податковому, митному законодавстві, в сфері валютного регулювання
тощо.
Одним із основних несприятливих факторів, які останнім часом негативно впливають на ступінь довіри іноземних інвесторів до країни, на думку фахівців, є тривалі процеси з визначенням та розстановкою політичних сил, труднощі у прогнозуванні
економічної ситуації в державі, неприваблива з точки зору інвесторів схема оподаткування, незрілість українського фондового ринку, а також загострення внутрішніх суперечок.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Товариство здійснює свою діяльність на основі та у відповідності з чинним законодавством України, а також Статутом.
Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, у відповідності з метою і
в межах предмету своєї діяльності.
На протязі 2010 року Товариством фактично було сплачено 18 506,05 грн штрафних санкцій (пеня) за порушення грошових зобов'язань.
При проведені документальної перевірки періоду з 01.01.2008 року по 30.06.2010 року контролюючими органами до Товариства були застосовані наступні штрафні санкції:
- збір за забруднення навколишнього середовища – 4 067,81 грн.;
- податок з власника транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 450,00 грн.;
- за порушення порядку розрахунків в іноземній валюті – 553,15 грн.;
- за порушення застосування регістрів розрахункових операцій – 3 9420,00 грн.;
- податок на прибуток – 71 285,20 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Політика Товариства з питань фінансової діяльності є рівноправною та складовою частиною загальної політики та стратегії Товариства, орієнтованих на збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, економії виробничих витрат
та відповідно - збільшення прибутку. Фінансова стратегія Товариства направлена на виконання трьох цілей:
- забезпечення Товариства необхідними грошовими коштами і на цій основі - його стабільності та ліквідності;
- забезпечення рентабельності Товариства та отримання максимального прибутку;
- задоволення матеріальних та соціальних потреб працівників Товариства. Об'єм виробництва та реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність Товариства.
Прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення та розширення виробництва, соціального розвитку Товариства, а також найважливіше джерело формування прибуткової частини бюджетів різних рівнів. У ринковій економіці основною метою фінансово-господарської діяльності Товариства є випуск рентабельної продукції, отримання прибутку та планомірне, раціональне його використання. Максималізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговим завданням Товариства. На величину прибутку у виробничій діяльності впливають чинники суб'єктивного характеру та об'єктивні, не залежні від діяльності господарського суб'єкту. За підсумками роботи за 2010 р. Товариство та його підрозділи отримали 484 млн. грн. валового прибутку.
За наслідками діяльності за 2010 рік було отримано валового прибутку більше на 352 млн. грн., чим за відповідний період
попереднього року, наслідком є зріст обсягів виробництва.
Зріст обсягів відвантаження дозволив збільшити чистий дохід від реалізації продукції. У результаті, за 2010 рік він склав 4
млрд. 687 млн.грн. Собівартість реалізованої продукції склала 4 млрд. 202 млн.грн. Додатково вплинули коливання валютних курсів. Збитки від реалізації іноземної валюти були значно менші, ніж за 2009 рік, але, проте, склали за минулий рік 1,6
млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності Товариство отримало збитки до оподаткування в сумі 205 млн.грн. Сума чистих збитків склала 259 млн. грн. Товариство працювало із збитками впродовж всіх чотирьох кварталів минулого року, хоча в
другому півріччі результати почали відчутно поліпшуватися, що стало наслідком як зростання об'ємів продажів, так і реалізації заходів щодо скорочення витрат.
На звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 152 млн.грн. і склала 5 млрд. 585 млн.грн.
При цьому сталися зміни в структурі балансу. У активі істотно зменшилась вартість основних засобів за рахунок амортизаційних відрахувань основних фондів на 01.01.11 на суму 390 млн.грн. і збільшилася вартість оборотних активів за рахунок
зростання всіх видів виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва і дебіторської заборгованості за
послуги на суму 544 млн.грн. Дане зростання було пов'язане як із зростанням обсягів виробництва, так і з збільшенням строків виплат постачальникам для забезпечення ліквідності Товариства.
У пасиві відмічається збільшення додаткового капіталу на суму 150 млн.грн за рахунок індексації основних засобів, а також збільшення суми поточних зобов'язань на 431 млн.грн. Зростання поточних зобов'язань викликане збільшенням обсягів
закупівель матеріалів, та наполегливою роботою по подовженню термінів оплат нашим постачальникам для забезпечення
ліквідності Товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариство в процесі ведення господарської діяльності укладає договори (контракти). Термін дії договорів переважно
складає один календарний рік. Проте існує значна кількість довгострокових договорів без зазначення загальної суми договору, та договорів, строк виконання яких передбачений у наступному звітному періоді. Тому, на кінець звітного періоду всі
договори, які були укладені на початку звітного періоду є виконаними, або знаходяться на стадії виконання.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегічною ціллю Товариства в області якості є досягнення лідируючого положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимоги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог.
Тому на Товаристві послідовно реалізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення
конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні напрямки – впровадження
у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її якості,
експлуатаційних та споживчих властивостей.
Основними напрямками технічного розвитку підприємства у 2011 році є реалізація інвестиційних проектів у трубопрокатних цехах №4 и №5 та колесопрокатному цеху, метою яких є забезпечення відповідності продукції вимогам нових редакцій
стандартів та розширення сортаменту продукції, яка випускається Товариством.
Розвиток залізничної техніки та посилення норм безпеки для залізничної продукції спричинили перегляд ГОСТ 10791 на
колеса суцільнокатані. Нова редакція стандарту передбачає підвищення рівня показників якості та обов’язкове використання
нових методів неруйнівного контролю.
У зв’язку із цим у 2011 році планується реалізувати інвестиційний проект з встановлення лінії магнітопорошкового контролю у колесопрокатному цеху та розробити необхідну технічну документацію для виконання вимог нової редакції стандарту.
Для закордонних споживачів планується опанувати виробництво продукції та отримати документи про кваліфікацію та
сертифікацію продукції. У найближчих планах розробка власної конструкції європейського колеса Ø920 мм з навантаженням
на вісь більше 25 т.с., коліс Ø850 мм та Ø844 мм для Bombardіer, коліс для Південно-Африканської республіки Ø1020 мм та
Ø1005 мм.
В напрямку розвитку виробництва бандажів у 2011 році будуть проводитися роботи із виконання вимог нової редакції
ГОСТ 398 та сертифікації бандажів підвищеної зносостійкості для виробників тепловозів ті електровозів Росії та УЗ.
У напрямку виробництва труб планується виконати наступні роботи:
1) опанувати виробництво обсадних труб, груп міцності С90 та Т95, які мають підвищену корозійну стійкість у сірководневих середовищах, за специфікацією APІ 5 CT;
2) опанувати виробництво магістральних труб для роботи у сірководневому та морському середовищах.
Після опанування нових видів продукції планується пройти процедуру розширення області дії ліцензій на право нанесення
офіціальної монограми Американського інституту нафти.
3) по трубопрокатному цеху №3 планується реалізувати програму заходів з удосконалення Системи управління якістю та
технічної модернізації виробництва підшипникових труб для компанії SKF.
А реалізація проектів з встановлення ліній неруйнівного контролю в ТПЦ №4 та ТПЦ №5 дозволить забезпечити виконання жорстких вимог стандартів для нафтової та газової промисловості.
ОПИС ІСТОТНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА В МАЙБУТНЬОМУ.
Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства загальнодержавного масштабу: скрутна економічна ситуація, яка склалася в Україні, не ритмічне постачання сировини, криза, що охопила машинобудування, будівництво та інші галузі, підвищення цін на газ, сировину, тарифів на перевезення вантажів залізницею та інші.
Істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність Товариства є:
- зміна потреби на основних ринках збуту в країнах СНД. Досвід показує, що діяльність Товариства знаходиться під впливом циклічних коливань та під значною залежністю від загальних економічних умов, впевненості та доходів споживачів, рівня попиту на продукцію Товариства, наявності джерел фінансування та вартості кредитів;
- зміни податкової політики, недостатнє врахування інтересів промислових підприємств в податковому кодексі України. Ця
проблема може призвести до втрати потенційних споживачів, а у деяких випадках і цілих ринків збуту; до виникнення дефіциту власних обігових коштів; до зростання дебіторської заборгованості;
- введення Європейською комісією жорстких антидемпінгових мит на постачання українськими виробниками труб в країни
Європейського Союзу;
- зміни митного та податкового законодавства України та країн СНД з питань експорту продукції;
- об'єктивні процеси витіснення сталевих труб з сегменту малого й середнього діаметра пластиковими трубами. Зараз ця
проблема не представляється першорядною для українського виробника, проте в середньостроковій перспективі безперечні
конкурентні переваги пластикових труб (вага, відносна простота установки і заміни, ціна) можуть привести до часткового
поглинання цією продукцією ринку труб малого й середнього діаметра.
Діяльність в межах ринкової економіки у всіх її формах і видах пов'язана з певними ризиками, ступінь яких є досить великим в Україні. Це пов'язано з недостатнім рівнем ринкових відносин, недосконалістю законодавства, соціально-політичними
проблемами та іншими факторами.
Серед різних факторів, які можуть мати також негативний вплив на загальну діяльність Товариства слід зазначити:
1. Нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики.
2. Погіршення загальної економічної ситуації в Україні.
3. Різке збільшення вартості позикових коштів.
4. Зростання цін на газ, що займає значну частку в собівартості продукції. Ризик зменшується завдяки роботі по впровадженню енергозберігаючих технологій, переходу на альтернативні види палива.

5. Забруднення навколишнього природного середовища викидами пилу, зливовими та дренажними водами. Модернізація
та заміна зношеного обладнання в основних цехах приведе до поліпшення екологічної ситуації, як на Товаристві так і в регіоні.
6. Форс-мажорні обставини. Цей ризик мінімізується шляхом страхування засобів виробництва, перевезення товарної
продукції тощо.
7. Ризик, пов'язаний з можливістю одержання сировини більш низької якості, чим передбачалося;
8. Ризик змін споживчих вимог до продукції, що випускається Товариством, кризою, пов'язаною з відсутністю попиту на ринках збуту на металопродукцію;
9. Ризик нестабільності тарифів на послуги, надані сторонніми організаціями Товариству;
Також фактором ризику можна вважати часті та, в багатьох випадках, безпідставні втручання державних органів у діяльність Товариства.
Перераховані фактори можуть призвести до зростання собівартості продукції, вимивання обігових коштів та ускладнення
реалізації продукції на світових ринках.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробки за звітний рік
У нинішніх умовах технічне переозброєння залишається головною умовою конкурентоздатності продукції на світових ринках. У сфері трубного виробництва, де ринки збуту надзвичайно ємні і надзвичайно конкурентні, питання модернізації виробництва мають особливу актуальність. Процеси впровадження нових технологій і устаткування, розробки й освоєння виробництва нових видів продукції по визначенню повинні бути безупинними. Особливо сьогодні, коли вимоги споживачів до якості й експлуатаційної надійності труб постійно підвищуються.
Згідно з вимогами системи управління якістю, що побудована на базі міжнародного стандарту ІSO 9001:2008 та гармонізована з галузевими специфікаціями Американського інституту нафти Q1 та Американської асоціації залізниць M-1003, в Товаристві запроваджено систему проектування та постановки на виробництво продукції згідно вимог споживачів. Технічні
служби та фахівці з якості активно проводять моніторинг потреб споживачів та оцінку їх задоволеності. На результатах такого аналізу базуються цільові програми подальшого розвитку технологічних процесів та показників якості продукції. Завдяки
виконаним заходам у Товариства з'явились нові можливості підвищити якісний рівень продукції, яка пропонується споживачеві та розширити її сортамент.
До проведення науково-дослідних робіт Товариство активно залучає фахівців наукових установ та спеціалізованих підприємств, та завдяки високому рівню інженерів підприємства багато робіт з розвитку технологічних процесів виконується
власними силами. Основним завданням технічного розвитку Товариства є діяльність, спрямована на підвищення споживчих
властивостей і конкурентоздатності продукції. У цій концепції проводилося фінансування заходів, спрямованих на стабілізацію виробничих процесів, модернізацію устаткування, зниження витрат на енергоносії та інше.
У 2010 році було продовжено освоєння типорозмірів труб з преміальним з’єднанням UPJ. У кооперації з ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ" освоєно з’єднання на трубах діаметром 127 мм. На початку 2010 року Товариство отримало ліцензії на право
нанесення офіційної Монограми APІ на нові види обсадних труб групи міцності Q125 згідно стандарту APІ 5CT та труб нафтогазопровідних згідно стандарту X80Q згідно стандарту APІ 5L.
У 2010 році продовжено проведення науково-дослідних робіт з освоєння виробництва нафтогазопровідних магістральних
труб для роботи у морі та у високо сірчистому середовищі за стандартом APІ 5L. Крім того, розпочато відпрацювання технології виробництва обсадних труб груп міцності C90 і T95 з підвищеними антикорозійними властивостями за стандартами
ДСТУ ІSO 11960:2006 і APІ 5CT для роботи у високо сірчистому середовищі. Дослідні зразки продукції, що пройшли випробування на сірководневе розтріскування у спеціалізованій незалежній лабораторії показали задовільні результати, що відповідають вимогам зазначених стандартів. У зв`язку з вводом в дію з 01.03.2010 року стандартів Російської Федерації ГОСТ
Р 53365-2009, ГОСТ Р 53366-2009 та ГОСТ Р 53383-2009 розширено асортимент труб обсадних, магістральних та загального призначення.
У секторі продукції для залізничного транспорту зберігається тенденція збільшення частки механічно обробленої колісної
продукції для рухомого складу залізниць держав СНД і далекого зарубіжжя, продовження освоєння виробництва центрів
колісних катаних механічно оброблених замість вилитих центрів, які застосовуються зараз. Тому що катані центри відрізняються високими якісними характеристиками та підвищеним ресурсом експлуатації. Також буде збільшена кількість типорозмірів суцільнокатаних механічно оброблених коліс для залізниць в Європі. Також фахівцями Товариства були успішно проведені роботи по освоєнню нових типорозмірів бандажів трамвайної групи, які поставляються в механічно обробленому стані на експорт для Швеції та Шрі-Ланки. Освоєна нова ускладнена конструкція колеса для США з "нетиповим" вильотом ступиці і шумопоглинаючим елементом. Всього інженерами - колісниками розроблено і поставлено на виробництво в 2010 році
40 нових конструкцій колісної продукції.
Протягом останніх трьох років на науково-дослідні роботи було витрачено: у 2008 році - 923 264 грн., у 2009р. – 661 920
грн., у 2010р. - 224 561 грн. У 2011 році спільно з провідними інститутами залізничного транспорту України та Росії (ІЧМ НАН
України та ВНІІЗТ відповідно) планується здійснити науково-дослідні роботи з досліджень та підвищення якості сталі, що
використовується для виготовлення суцільнокатаних залізничних коліс, у тому числі коліс з підвищеною міцністю та зносостійкістю.
Розвиток системи управління якістю здійснено шляхом переходу на нову версію стандарту ІSO 9001:2008 і ДСТУ ІSO
9001-2009. У напрямку розвитку виробництва колісної продукції було продовжено впровадження вимог нового міжнародного
стандарту виробників залізничної продукції ІRІS, що дозволяє отримати кваліфікацію та визнання у провідних виробників
залізничної техніки Європи.
Товариство і надалі продовжуватиме роботу з покращення якості своєї продукції, пошуку нових ринків збуту й модернізації
інформаційних технологій, щоб краще розуміти ринок та закріпити міжнародну репутацію Товариства. Ця стратегія дозволить Товариству зберегти конкурентоспроможність на міжнародних ринках завдяки високій якості продукції Товариства та
доброму розумінню потреб споживача.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,

найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається
Товариство веде господарську діяльність і стикається з низкою проблем, які приводять до судових справ, проте більшість
з них стосується поточних питань діяльності. Проте суми позовів не перевищують встановленого розміру, що може суттєво
вплинути на результати господарської або фінансової діяльності Товариства. Члени Наглядової ради, Правління, інші посадові особи Товариства не виступають учасниками судових процесів чи процедур досудового врегулювання спору.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Станом на 01 січня 2011 року валюта балансу Товариства виросла в порівнянні з 01 січня 2010 року на 152 161 тис.грн. і
склала 5 585 485 тис.грн. Основне зростання активів пов'язане із збільшенням оборотних активів на 23% В той же час сталося зниження необоротних активів на 389 948 тис.грн. Значно скоротився об'єм довгострокових кредитів – на 432 727
тис.грн. У структурі зобов'язань почала переважати поточна заборгованість. У 2010 році сталося незначне збільшення показника забезпечення активів за рахунок власного капіталу з 0,55 до 0,56. Також трохи збільшився коефіцієнт поточної ліквідності з 1,21 торік до 1,22 в поточному. Позитивним чинником є підвищення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу з
1,09 в 2009 році до 1,76 в 2010 році. Коефіцієнт автономії становить 0,56, він збільшився в порівнянні з попереднім періодом
і знаходиться в межах норми, та свідчить про фінансову незалежність підприємства, зниження ризику фінансових проблем в
майбутніх періодах. Коефіцієнт валового прибутку збільшився в порівнянні з минулим роком і складає 10,3%. Це пов'язане із
зростання обсягів виробництва і зниженням витрат. Всі платежі працівникам по виплаті заробітної плати і іншим платежам, а
також платежі до бюджету проводяться в нормальному режимі. У 2010 році було відмічено підвищення середньої заробітної
плати на 16,3%, яка досягла 2 831 грн. Текучість кадрів знизилася з 15,1% в 2009 році до 12,5% в 2010 році.
У 2010 році об'єм відвантаження готової продукції збільшився в порівнянні з 2009 роком на 47% і досяг 517,8 тис.т. Поліпшення попиту на зовнішніх ринках позитивно відбилося на відвантаженні трубної продукції + 97 тис.т (+37%) в порівнянні з
2009 роком. Відвантаження труб в 2010 році склало 356,3 тис.т. Збільшення відвантаження колісної продукції +70 тис.т
(+76%) сталося, в основному, за рахунок внутрішнього ринку. Відвантаження коліс і бандажів в 2010 році склало 161,5 тис.т.
Серед позитивних моментів діяльності Товариства можна виділити відмінну роботу по відшкодуванню дебетового ПДВ.
Сума відшкодування дебетового ПДВ в 2010 році склала 367 092,6 тис.грн., тоді як у 2009 році – 199 771,1 тис.грн.
Якість продукції Товариство розцінює як одну із головних умов своєї успішної роботи і збереження лідируючих позицій в
українські металургії. Контроль якості ведеться на усіх етапах виробничої діяльності Товариства, починаючи від надходження первинної сировини та матеріалів і закінчуючи випуском готової продукції. Повне задоволення потреб замовників і інших
зацікавлених сторін лежить в основі виробничої і збутової політики Товариства. Тому на Товаристві впроваджена і функціонує Система управління якістю при виробництві сталі, виготовленні сталевих труб, залізничних коліс, колісних центрів, бандажів та кілець.
Система управління якістю Товариства базується на вимогах міжнародного стандарту ІSO 9001:2000 та враховує вимоги
до систем якості стандартів Американського інституту нафти APІ Specіfіcatіon Q1 та Асоціації американських залізниць AAR
Specіfіcatіon M-1003. На сьогоднішній день Система управління якістю сертифікована:
- міжрегіональним науково-інженерним центром сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції ДП
"ВНІТІ-ТЕСТ" на відповідність ДСТУ ІSO 9001-2009;
- технічною інспекцією TUV Rheіnland Cert GmbH органу з сертифікації TUV CERT на відповідність DІN EN ІSO 9001:2008;
- органом з сертифікації систем якості та продукції Американського інституту нафти на відповідність APІ Specіfіcatіon Q1;
- органом з сертифікації систем якості та продукції Асоціації американських залізниць на відповідність AAR Specіfіcatіon M1003.
Розвиток Товариства неможливий без постійного вдосконалення процесів Системи управління якістю, яка охоплює всі
стадії життєвого циклу продукції від експертизи вимог замовлення до аналізу задоволеності споживачів. У 2010 році Товариство підтвердило відповідність Системи управління якістю вимогам Американського інституту нафти за стандартом Q1, виконало плановий перехід на нову версію міжнародного стандарту ІSO 9001:2008, здобуло схвалення по європейській схемі
атестації постачальника залізничної продукції RІSAS, а також схвалення системи якості компанією SKF – одним з найбільших світових виробників підшипників.
У 2010 році була продовжена робота по проектах "Підвищення операційної ефективності" і "Скорочення витрат енергоресурсів", які були направлені на зниження витрат та підвищення якості продукції, що випускалася. Економічний ефект від
впровадження заходів в рамках проекту "Підвищення операційної ефективності" склав 38,5 млн. грн., зокрема по ТПЦ №4 –
15 млн. грн., КПЦ – 14,1 млн. грн., по решті цехів – 9,4 млн. грн. Основний ефект досягнуто за рахунок зниження витрати
металу та рівня браку.
За програмою енергозбереження був досягнутий ефект на рівні 20 млн. грн. Найбільш ефективні заходи: зниження витрат
на стисле повітря; збільшення паропродуктивності котлів-утилізаторів в теплосиловому цеху, а також автоматизація вікон
завантаження та вивантаження ПШБ в трубопрокатному цеху №4.
Окрім інвестицій в розвиток технічного потенціалу, Товариство продовжує розробку та впровадження програм з розвитку
свого основного активу – персоналу підприємства. З метою послідовного розширення та поглиблення професійних знань,
умінь, навиків і майстерності по наявних професіях здійснювалося підвищення кваліфікації працівників на виробничих – технічних курсах та курсах цільового призначення. Всього підвищило кваліфікацію 2 934 чоловік. У 2010 році підвищило кваліфікацію 517 керівників та фахівців. Впродовж 2010 року підвищення кваліфікації керівників і фахівців проводилося на підприємстві і з відривом від виробництва.
У 2010 році стартував другий цикл навчання в проекті "Школа менеджменту". "Школа менеджменту" - це спеціалізована
програма навчання, для групи перспективних менеджерів, які володіють необхідними професійно-діловими якостями і потенціалом розвитку, а також які позитивно зарекомендували себе на посадах. Навчання в програмі "Школа менеджменту" - це
система підготовки, направлена на розвиток управлінських навиків і компетенцій її учасників, яка сприяє реалізації цілей
Товариства по створенню наявності талановитих співробітників на стратегічних посадах та розвитку лідерства у менеджерів
Товариства, а також основних принципів Кадрової політики Товариства у напрямі створення умов для розвитку співробітників.

Продовжує функціонувати проект "Школа майстрів", створений для підвищення кваліфікації менеджерів середньої ланки
згідно новим вимогам технології в Товаристві. У вересні 2010 року стартував п'ятий цикл навчання "Школи майстрів", учасниками якого сталі майстри, що мають досвід роботи на посаді не менше 6 місяців. Програма навчання направлена на розвиток управлінської компетентності, уміння творчо вирішувати поставлені завдання, застосовувати здобуті навики в конкретних ситуаціях на виробництві.
Створюючи гідні умови праці, можливості для зростання та самореалізації і забезпечуючи соціальну захищеність своїм
співробітникам, Товариство прагне сформувати висококваліфіковану і згуртовану команду однодумців, здатних ефективно
вирішувати бізнес-задачі, що стоять перед Товариством. Працюючі, які зайняті на роботі зі шкідливими виробничими факторами, періодично проходять медичне дослідження, отримують засоби індивідуального захисту, медикаменти та спеціальне
харчування. Товариство надає співробітникам підприємства і населенню міста доступ до спортивних секцій, об'єктів культури і спорту, регулярно фінансує проведення культурно-масових і спортивних заходів.
Товариство будує свій бізнес на принципах взаємної довіри і пошани до своїх партнерів, державних і регіональних органів
влади і суспільства в цілому. Тому соціальна відповідальність є однією з найважливіших складових бізнесу Товариства.
Пріоритетними задачами для Товариства у сфері соціальної відповідальності є забезпечення безпечних умов праці працівників, захисту здоров'я персоналу Товариства і населення, що проживає в районі його діяльності, збереження сприятливого
навколишнього природного середовища, підтримка соціальної і економічної стабільності і інвестиційної привабливості регіону своєї присутності. Товариство усвідомлює, що створення відкритого і чесного бізнес-середовища в країні є неодмінною
умовою для формування позитивного іміджу українського бізнесу в світі. Стратегія Товариства спирається на строгі морально-етичні норми ведення бізнесу і конкуренції.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Основні засоби, всього (тис.
грн.)
на початок
на кінець періперіоду
оду

на початок періоду

на кінець періоду

2 883 809,0

2 485 682,0

0,0

0,0

2 883 809,0

2 485 682,0

919 200,0
1 912 725,0
20 165,0
31 719,0

746 344,0
1 703 702,0
10 632,0
25 004,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

919 200,0
1 912 725,0
20 165,0
31 719,0

746 344,0
1 703 702,0
10 632,0
25 004,0

6 207,0

5 816,0

0,0

0,0

6 207,0

5 816,0

5 218,0
206,0
0,0
783,0
2 893 718,0

5 009,0
189,0
0,0
618,0
2 495 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 218,0
206,0
0,0
783,0
2 893 718,0

5 009,0
189,0
0,0
618,0
2 495 200,0

Ефективне використання основних виробничих фондів впливає на виконання плану виробництва продукції та зниження її собівартості.
Первісна вартість основних фондів за станом на 1 січня 2010 року склала 3 557
440 тисяч гривень. Протягом року придбані основні засоби на суму 40 421 тисяч
гривень, вибули об'єкти основних засобів вартістю 10 911 тисяч гривень. Нараховано амортизації основних фондів і нематеріальних активів на суму 431 669 тисяч
гривень. На кінець року первісна вартість основних засобів склала 3 586 950 тисяч
гривень.
Робочі машини й устаткування є найбільш активною частиною основних виробничих фондів, що визначає розмір і технічний рівень виробництва.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Товариство використовує
у процесі виробництва або поставки товарів і надання послуг, надання в оренду
або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року.
Ступінь зносу основних фондів є одним із ризиків фінансово-господарської діяльності Товариства і має значний вплив на продуктивність праці.
Основні засоби Товариства знаходяться в місцях їх використання (цехах, виробничих підрозділах). Крім того, будівлі, споруди і передавальні пристрої розташовані на землях, переданих в постійне користування або оренду. Товариство не є
власником земельних ділянок. Ділянки використовуються на умовах безтермінового використання, або оренди у місцевої влади.
Для забезпечення контролю за використанням основних засобів в місцях їх експлуатації кожному об'єкту присвоєний інвентарний номер і за ним закріплена ма-

теріально-відповідальна особа.
Придбані (створені власними силами) основні засоби зараховуються на баланс за
первісною вартістю.
Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками;
- майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у
відповідності з цілями своєї діяльності.
Товариство має право продавати або передавати юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або у позику будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар,
сировину і інші матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу.
Офісні та складські приміщення, що використовуються Товариство для здійснення
своєї фінансово-господарської діяльності, є його власністю.
Виробничі потужності Товариства є його власністю.
За недостатністю обігових коштів останніми роками нам доводиться звертатися до
банків за позиками. У заставу передаються основні засоби. Так в забезпечення
виконання зобов’язань перед CІTІBANK ІNTERNATІONAL PLC у розмірі
12 100 000,00 доларів США, кінцевий строк погашення 28.09.2012р. Товариство
надає в заставу майно, яке належить на праві власності: обладнання виробничих
цехів.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

3 116 378,000
100 000,000
100 000,000

2 963 393,000
100 000,000
99 230,000

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

Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів проводилася відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. № 87.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активі = Необоротні активі + Оборотні активі + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доход майбутніх періодів.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним (складеним) капіталом у 2010
році становить 3 016 378 тис.грн Вартість чистих активів Товариства більша від статутного
(складеного) капіталу. Вимоги п.3. ст.155 Цивільного кодексу України виконуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

127 968,41

X

X

04.06.2008
22.06.2007
12.08.2008
10.04.2009
X

63 438,83
12 738,72
45 381,69
6 409,17
0,0

0
0
0
0
X

31.08.2011
30.06.2011
30.04.2011
30.04.2011
X

X

0,0

X

X

0,0

0

0,0

X

0,0

0

X

0,0

X

X

X

0,0
1 421,0

0
X

X

X

0,0

X

X

0,0

0

0,0

X

0,0

X

X

X

X

X

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

Опис

X
25 375,0
X
X
X
0,0
X
X
X
1 126 609,0
X
X
X
2 452 539,0
X
X
У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня наступна інформація:
- у підрозділі "Кредити банку" не вказана інформація про відсоток за користування коштами (відсоток річних) тому, що розкриття цієї інформації може
негативно вплинути на конкурентоспроможність Товариства;
- у підрозділі "Зобов'язання за цінними паперами", а саме за облігаціями; за
іпотечними цінними паперами; за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском) та за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) відсутня інформація про зобов'язання емітента, тому що Товариство не має цих зобов'язань на підставі того, що Товариство не здійснювало випусків вище перелічених цінних паперів.
У розділі "Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" відсутня інформація про зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права тому,
що Товариство не має цих зобов'язань.

15. ВІДОМОСТІ ЩОДО ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин

1
12.02.2010

2
15.02.2010

3
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

12.02.2010

15.02.2010

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

12.03.2010

15.03.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

22.03.2010

23.03.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

13.04.2010

14.04.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб

26.04.2010

27.04.2010

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

07.05.2010

11.05.2010

14.05.2010

17.05.2010

30.07.2010

03.08.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

15.10.2010

18.10.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

18.10.2010

19.10.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

19.10.2010

20.10.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

21.10.2010

22.10.2010

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

Вид інформації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3

2008
2009
2010

3
2
1

2
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Незалежний реєстратор
Правління
Мандатна комісія, призначена правлінням
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X

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

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

Ні

X
X

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X

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

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

Ні

X
X
X
X
X
X
X

дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

1. Затвердження на 2010 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук по зобов'язанням третiх осiб.2. Прийняття рiшення щодо застави основних фондiв Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть яких дорiвнює або
перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рiшення щодо застави основних
фондiв Товариства, сукупна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує
252 500 000 гривень. 3. Затвердження укладення Товариством правочинiв, що
не мають вiдношення до предмету дiяльностi Товариства у випадках коли загальний розмiр зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи
кiлькома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ)
або еквiвалент в iноземнiй валютi.

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

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

1
2
3
4
5
6

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

7
0
0
0
0
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
26
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
У складі Наглядової ради створюються такі постійні комітети: комітет з питань інвестицій
та стратегії; комітет з питань фінансів та бюджету. У разі необхідності Наглядова рада
може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих
Інші (запишіть)
питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних
паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства. з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартосX
ті акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Визначення умов оплати праці членів Наглядової ради Статутом Товариства віднесено
Інші (запишіть)
до компетенції загальних зборів акціонерів.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

1
2
3
4
5
6
7

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Членами Наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути головою або членом
Правління та (або) Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової

Ні

X
X
X
X
X
X

ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських
товариств.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
X
ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
X
обрано нового члена
Нового члена Наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах акціонерів
Інше (запишіть)
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що відбулися 16 квітня 2009 року.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Загальні збори
акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні

ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)
Оригінали протоколів зборів знаходяться у Правлінні Товариства.

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

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні
збори акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить
до компетенції жодного
органу

так
так

так
ні

так
ні

ні
ні

так

так

ні

ні

так
так
ні
так
так

ні
ні
так
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в
інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
1
2
3
4
5
6
7
8

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Положення про дивіденди по акціям ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; Положення про поІнше (запишіть)
рядок ознайомлення акціонерів з інформацією у ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

1
2
3
4
5

6

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Публікується
у пресі

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються
на запит акціонера

Інформація розміщується на власній
інтернет-сторінці
акціонерного товариства

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Інформація розповсюджується на
загальних зборах

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1
Не проводились взагалі
X
2
Менше ніж раз на рік
X
3
Раз на рік
X
4
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Згідно діючого законодавства аудиторська перевірка Товариства раз на рік є обов'язкоІнше (запишіть)
вою.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
У зв'язку із закінченням терміну дії договору.

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минуло-

му році?
Так
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
Органами Державної податкової інспекції в Дніпропетровській області

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Ревізійна комісія здійснювала повну перевірку фінансово-господарської діяльності під
Інше (запишіть)
час підготовки питань загальних зборів акціонерів щодо затвердження річних звітів та
балансу Товариства.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Ні
1
Випуск акцій
X
2
Випуск депозитарних розписок
X
3
Випуск облігацій
X
4
Кредити банків
X
5
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше (запишіть)
Товариство не змінювало Реєстратора протягом останніх трьох років
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Кодексу (принципів, правил) корпоративного управління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не має.

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Оприлюднення інформації про прийняття Товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління не
відбувалось, оскільки кодексу (принципів, правил) корпоративного управління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не має.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?
Багатотисячний колектив Товариства неодноразово демонстрував свою життєву силу, стійкість, згуртованість, здатність вирішувати будь-які виробничі та технічні завдання. Сьогодні вже ніхто не заперечує той факт, що ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ" є гідним зразком корпоративної культури. На підприємстві створена така система корпоративного управління, що надійно захищає інтереси будь-якого акціонера, дозволяє розвивати виробництво, освоювати нові ринки збуту і нові види продукції. ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - одне з небагатьох акціонерних товариств, що виплачують доходи акціонерам по своїх цінних
паперах. Товариство зацікавлене в тому, щоб його акціонери, потенційні інвестори, кредитори, вчасно одержували повну та
достовірну інформацію з усіх питань, що стосується діяльності Товариства, від самого Товариства. Для цього розроблена
концепція забезпечення доступу до інформації всіх зацікавлених осіб з використанням Інтернет-ресурсів, публікацій у періодичних виданнях, загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство відкрите для інвесторів та ми розуміємо, що сьогодні зовнішні інвестиції можуть стати додатковим джерелом засобів для удосконалення процесу виробництва, підвищення конкурентоспроможності нашої продукції та розвитку Товариства.

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру
Адреса

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Приватна власнiсть
Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі
державних підприємств
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

за КОПФГ

10

за СПОДУ

6024

тис.грн.

Контрольна сума

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний

за КВЕД

27.22.0

Україна Дніпропетровська обл. Iндустрiальний р-н 49081
м. Днiпропетровськ вул. Столєтова, 21

БАЛАНС (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
СТАНОМ НА 31.12.2010 P.
Код за ДКУД

Форма N 1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

1801001

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

2

3

4

010
011
012
020

5 558
8 030
( 2 472 )
111 236

6 588
10 231
( 3 643 )
107 530

030
031
032

2 893 718
3 558 180
( 664 462 )

2 495 200
3 587 077
( 1 091 877 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

0

045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

327
313
0
0
(0)
25 857
0
0
0
3 037 009

0
158
0
0
(0)
37 585
0
0
0
2 647 061

100
110
120
130
140
150

220 785
0
123 602
98 726
4 962
0

308 507
0
240 087
160 677
3 321
0

160
161
162

1 204 405
1 204 405
(0)

1 482 404
1 482 404
(0)

1
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у т. ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього а розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових
резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу

2

3

4

170
180
190
200
210
220

234 993
248 684
13
0
30 551
0

214 066
358 470
21
0
120 586
0

230
231
240
250
260
270
275
280

400
19
176 864
49 899
2 393 884
2 431
0
5 433 324

1 330
11
592
48 320
2 938 381
43
0
5 585 485

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

2

3

4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

100 000
0
36 918
1 621 376
20 015
1 188 997
(0)
( 770 )
0
2 966 536
0

100 000
0
37 138
1 769 141
20 015
1 190 084
(0)
(0)
0
3 116 378
0

400
410
415

13 019
0
0

16 568
0
0

416

0

0

420
430

0
13 019

0
16 568

440
450
460
470
480

55 211
0
425 896
998
482 105

27 525
0
17 223
4 630
49 378

500
510
520
530

133 412
1 119 383
0
289 385

127 968
1 143 641
1 421
708 037

540
550
560
570
580
590
600

322 604
8 470
820
5 680
13 278
5 056
0

308 087
8 152
34
3 305
8 923
4 936
0

605

0

0

1
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

2
610
620
630
640

3
73 576
1 971 664
0
5 433 324

4
88 657
2 403 161
0
5 585 485

ПРИМІТКИ:
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які застосовуються, починаючи із січня 2000 року.
Основні допущення - принцип нарахування та безперервності.
Звітність Товариства консолідована шляхом включення статей фінансової звітності ТОВ "Вапняна фабрика".
Основа виміру елементів фінансових звітів - первісна вартість (за винятком статті "Основні засоби").
Активи визнаються у розмірі грошових коштів або справедливої вартості інших витрат на їхнє придбання.
Зобов`язання визнаються у розмірі надходження отриманого в обмін на зобов`язання.
Активи та зобов`язання розмежовані в балансі, як довгострокові та поточні.
Облік активів Товариства класифікується:
- необоротні активи;
- довгострокові фінансові інвестиції;
- запаси;
- дебіторська заборгованість;
- грошові кошти.
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних основних засобів та вартість інших необоротних матеріальних
активів. У цій статті наводяться окремо первісна(переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. Основні засоби при зарахуванні на баланс визначаються активом за первісною вартістю. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх
зносу на дату балансу.
Первісна вартість основних засобів збільшена на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, дообладнання, реконструкція і т.д.).
Відповідно до облікової політики встановлено вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів - 1000 гривен.
Прибуток і збитки від вибуття основних засобів відображено у "Звіті про фінансові результати" у складі операційних
доходів та витрат.
Основні фонди Товариства надаються у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства або пов'язаних сторін.
У статті "Незавершене будівництво" відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі
для фінансування капітального будівництва.
Нематеріальні активи, враховані в балансі за первісною вартістю за мінусом амортизації. Нарахування амортизації
нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, яка встановлюється в момент визнання
активу із застосуванням прямолінійного методу.
Довгострокові фінансові інвестиції обліковано за первісною собівартістю та класифіковано як "Інші довгострокові фінансові інвестиції". Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані підприємства класифіковано як "Фінансові інвестиції за
методом участі в капіталі".
Сума відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання визнана, в значній мірі, від тимчасових різниць в обчислені балансової вартості основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку, що ймовірно будуть оподатковані прибутком. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання розраховані згідно вимог
МСБО, які не заперечують вимогам П(С)БО.
Придбані та вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.
Оцінка вибуття незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом середньозваженої, по цехам та підрозділам інших видів запасів - за методом FІFO.
Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) обліковуються на окремих субрахунках. Якщо не можливо визнати вид запасів, до якого вони відносяться, то в кінці місяця ТЗВ розподіляються за видами запасів відповідно до вимог П(С) БО 9.
Відповідно до прийнятої облікової політики, виходячи з принципу обачності та рівня істотності інформації оборотними
малоцінними швидкозношуваними предметами визнаються предмети вартістю менше 300 грн. незалежно від терміну їх використання. Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів при передачі в експлуатацію виключають зі складу активів.
Запаси готової продукції відображені в балансі за виробничою собівартістю.
Вартість незавершеного виробництва включає прямі й виробничі накладні витрати.
Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги відображена в балансі за чистою реалізаційною вартістю.
Величина резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики визначається за методом використання абсолютної
суми сумнівної заборгованості.
Грошові кошти включають суму грошей готівкою та кошти на розрахункових рахунках і депозитах до запитання, суми
в іноземних валютах перераховані за курсом НБУ на дату складання звіту.
Зобов'язання обліковуються в балансі при визнанні активів або витрат у результаті минулих операцій та подій і класифікуються як:
- забезпечення наступних витрат і платежів;
- довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші

довгострокові зобов'язання;
- короткострокові кредити банків; векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги;
- поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування,
з оплати праці, з учасниками, інші поточні зобов'язання.
Забезпечення наступних витрат і платежів враховуються за цільовим призначенням й обчислюються як резерви на
оплату відпусток.
Власний капітал визначається статутним і резервним фондами, сумою емісійного доходу та іншим додатковим капіталом.
Операції пов'язаних сторін відображаються в обліку на рівні групи "ІНТЕРПАЙП".

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Приватна власнiсть
Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі
державних підприємств
Виробництво труб та фітингів для труб із сталі

за КОПФГ

10

за СПОДУ

6024

тис.грн.

Контрольна сума

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру

за КВЕД

27.22.0

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2010 РІК
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір

2
010
015
020
025
030

3
5 101 615
( 399 800 )
(0)
(0)
( 15 261 )

4
3 137 663
( 233 818 )
(0)
(0)
( 14 285 )

035

4 686 554

2 889 560

040

( 4 202 262 )

( 2 757 650 )

050

484 292

131 910

055
060

(0)
1 306 352

(0)
1 191 397

061

0

0

070
080
090

( 282 502 )
( 311 748 )
( 1 288 538 )

( 184 096 )
( 173 255 )
( 1 257 605 )

091

(0)

(0)

100

0

0

105
110
120
130
140
150
160
165

( 92 144 )
0
0
7 789
( 110 203 )
(0)
( 10 157 )
0

( 291 649 )
0
0
16 622
( 107 144 )
(0)
( 6 846 )
0

170

0

0

175

( 204 715 )

( 389 017 )

176

0

0

177

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності

1
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

2
180
185

3
( 66 084 )
11 660

4
(0)
32 462

190

0

0

195

( 259 139 )

( 356 555 )

200

0

0

205
210
215

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

220

0

0

225
226

( 259 139 )
0

( 356 555 )
0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

За звітний період
3
3 726 294
199 981
76 897
415 901
433 797
4 852 870

За попередній
період
4
2 070 179
202 700
76 554
462 711
352 273
3 164 417

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

За звітний період
3
399986438
399986438
-0,648
-0,648
0

За попередній
період
4
399903859
399903859
-0,893
-0,893
0

ПРИМІТКИ:
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається відповідно до принципу нарахування й відповідності.
Дохід від реалізації продукції визнається при відвантаженні продукції.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеню завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка ступеню завершеності операції з надання
послуг проводиться шляхом вивченням виконаної роботи.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку на:
1) дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.
2) надзвичайні доходи.
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на підставі безпосереднього зв'язку між понесеними витратами
та признанням доходу.
Витрати визнаються й у тих випадках, коли майбутні економічні вигоди перестають відповідати вимогам для визнання
їх у балансі як активу.

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Приватна власнiсть
Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі
державних підприємств
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

за КОПФГ

10

за СПОДУ

6024

тис.грн.

Контрольна сума

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний

за КВЕД

27.22.0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2010 РІК
Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на додану вартість
Зобов’язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів

2

3

4

010

3 767 344

015
020
030
035
040

1 056 720
12 322
4 880
367 092

045
050
060
070
080

563
278
1 018 097

090

( 1 635 783 )

095
100
105
110
115
120
125

( 3 194 442 )
( 179 )
( 186 323 )
( 5 617 )
( 680 )
( 274 )
( 112 659 )
( 117 864 )

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

140
145
150
160
170

( 1 678 )
( 1 010 429 )
-38 632

(
(

)
)

180
190
200

1 436
24

130

-38 632

367 135
367 135

1

Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2

3

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

4

6 865
213
(

)

(

( 42 480 )
(
(

)
( 46 770 )

)
)

(

)

-40 807

( 290 )
-40 195

-40 807

-40 195

995 907
1 033 434
( 991 949 )
(7)
( 1 117 430 )
-80 045

2 586 910
1 166 958
( 2 907 646 )
( 10 )
( 1 193 157 )
-346 945

-80 045
-159 884
177 264
-15 458
1 922

-346 945
-20 005
195 969
1 300
177 264

ПРИМІТКИ:
Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті, у тому числі:
- долари США;
- ЄВРО;
- російські карбованці.
Не грошові операції від фінансової діяльності у звітному періоді не здійснювалися.
Інші надходження та інші платежі фінансової діяльності - договори поруки за кредитними договорами.

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Приватна власнiсть
Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі
державних підприємств
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

за КОПФГ

10

за СПОДУ

6024

тис.грн.

Контрольна сума

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний

за КВЕД

27.22.0

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2010 РІК
Код за ДКУД

Форма N 4

Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок
на початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного будівництва
Дооцінка нематеріальних
активів
Уцінка нематеріальних активів
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
36 918

Інший додатковий
капітал
6
1 621 376

0
0
0
100 000

0
0
0
0

0
0
0
36 918

060
070
080

0
(0)
0

0
(0)
0

090

(0)

100

1801005

7
20 015

Нерозподілений прибуток
8
1 185 854

0
0
0
1 621 376

0
0
0
20 015

0
3 143
0
1 188 997

0
0
0
0

0
0
0
-770

0
3 143
0
2 966 536

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

147 697
0

0
0

260 226
-259 139

0
0

0
0

407 923
-259 139

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
100 000

020
030
040
050

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
-770

11
2 963 393

1
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості
з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплений
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

220

0

0

0

0

770

990

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

68

0

0

0

0

68

280
290
300

0
0
100 000

0
0
0

0
220
37 138

0
147 765
1 769 141

0
0
20 015

0
1 087
1 190 084

0
0
0

0
770
0

0
149 842
3 116 378

ПРИМІТКИ:
У звітному періоді не проводилася додаткова емісія акцій Товариства.
Акції у складі статутного (складеного) капіталу за окремими типами і категоріями:
- кількість випущених акцій становить 400 000 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;
- номінальна вартість одної акції – 0,25 грн.
Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни у кількості акцій, що перебувають в обігу:
Пакет акцій в кількості 110 005 штук, було продано, відповідно до рішення Наглядової ради, у лютому 2010 року.
Акціонери Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному даним Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для
ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній вартості належних їм акцій Товариства;

- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину акцій, що йому належать;
- мати переважне право на придбання акцій подальших емісій акцій Товариства;
- передати управління своїми акціями (в тім числі право голосу) іншій особі;
- а також інші будь-які права передбачені чинним законодавством.
Акцій, які належать самому підприємству, його дочірнім і асоційованим підприємствам не має.
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація
орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. № 1205-р.
Станом на 31.12.2010 року у власності Фонду Державного майна України простих іменних акцій Товариства не має; у власності трудового колективу знаходяться 16 623 368
простих іменних акцій, що складає 4,16 % статутного (складеного) капіталу.
Станом на 31.12.2010 року у власності членів виконавчого органу Товариства знаходяться 14 962 857 акцій, що складає 3,74 % статутного (складеного) капіталу.
Перелік осіб, частка яких у статутному (складеному) капіталі Товариства перевищує 5 %:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" / "ІNTERPІPE LІMІTED";
- "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" / "SALEKS ІNVESTMENTS LІMІTED".
Акцій, зарезервованих для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами не має.
Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій, тому дивідендів, не сплачених по ним не має.
Дивідендів, які були включені (або не включені) до складу зобов'язань, коли були передбачені, але формально не затверджені у звітному періоді не має.

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Приватна власнiсть
Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі
державних підприємств
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

за КОПФГ

10

за СПОДУ

6024

тис.грн.

Контрольна сума

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру
Середньооблікова
чисельність
працюючих

за КВЕД

27.22.0

6377

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (КОНСОЛІДОВАНІ)
ЗА 2010 PІК
I. Нематеріальні активи
Залишок на початок року

Форма N 5
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Код за ДКУД

1801008

Залишок на кінець
Інші зміни за рік
Нарахо- Втрати
року
вано
від зменКод первісна накопи- Надійшло первісної накопи- первісна накопиГрупи нематеріальних активів
аморти- шення первісної накопи- первісна накопирядка (пероціза рік
чена
(переоці- ченої (переоцічена
чена
зації за кориснос- (переоці- ченої (переоцінена) амортиненої вар- аморти- нена вар- амортирік
ті за рік неної ва- аморти- нена вар- амортивартість
зація
тості)
зації
тість)
зація
ртості)
зації
тість)
зація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права користування природними 010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ресурсами
Права користування майном
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на комерційні позначення 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на об'єкти промислової
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
властивості
Авторське право та суміжні з ним 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
права
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші нематеріальні активи
070
8 030
2 472
2 201
0
0
0
0
1 171
0
0
0
10 231
3 643
Разом
080
8 030
2 472
2 201
0
0
0
0
1 171
0
0
0
10 231
3 643
Гудвіл
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Вибуло за рік

(081)
(082)

0
0

вартість створених підприємством нематеріальних активів
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(083)
(084)

0
0

(085)

0

II. Основні засоби
Залишок на
початок року
Групи основних засобів

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на
поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Код
рядка первісна (пероціне- знос
на) вартість

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Надійшло за первіспервісна
рік
ної (пе(перереоціне- зносу
оцінена)
ної) варвартість
тості

знос

у тому числі
одержані за
передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду
первіспервісна (пена (переоцізнос реоці- знос
знос
нена)
нена)
варвартість
тість
15
16
17
18
19

Залишок на
кінець року

Інші зміни за рік
Нарахо- Втрати
вано
від змепервісаморти- ншення первісна (пезації за корисно- ної (переоцірік
сті
реоці- зносу
нена)
неної)
варвартості
тість
10
11
12
13
14

2
100
105

3

4

5

6

7

8

9

3 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

970 932

51 638

6 656

0

0

230

24

179 504

0

8 855

3 846

986 213

234 964

0

0

14 870

3 333

2 488 064 575 133

2 512 937 809 046

130
140
150
160
170
180
190

30 144

0

0

5 271

1 990

235 903

0

0

0

0

0

9 728

3 567

35 804

15 640

889

0

0

385

143

10 179

0

0

0

36 308

25 676

0

0

1 227

878

17 771

4 966

1 188

0

0

47

23

2 679

0

-15 437

-5 663

3 475

1 959

0

0

7

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

722

694

0

0

0

3

0

3

0

0

0

719

697

0

0

0

0

38 995

15 375

1 338

0

0

4 962

1 813

3 288

0

6 582

1 817

41 953

18 667

0

0

910

548

32

30

1

0

0

1

0

1

0

0

0

32

31

0

0

0

0

200

1 418

714

205

0

0

12

12

112

0

0

0

1 611

814

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220
230
240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 421

0

0

10 911

4 005

431 669

0

0

0

0

0

26 742

8 332

260

3 557 440 664 190

3 586 950 1 091 854

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних
засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних
засобів
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

0

(262)
(263)

0
0

(264)

159

(264.1)
(265)

0
0

(265.1)

0

(266)

0

(267)
(268)

0

(269)

0

0

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Інші
Разом

Код рядка
2
280
290

За рік
3
21 855
20 965

На кінець року
4
97 045
10 337

300

93

33

310

1 806

115

320

0

0

330
340

0
44 719

0
107 530

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

0
0

IV. Фінансові інвестиції
На кінець року
довгострокові
поточні
4
5

Найменування показника

Код рядка

За рік

1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

2

3

350

0

0

0

360
370

0
0

0
0

0
0

380

0

0

0

390
400
410
420

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою вартістю
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)

0

(422)
(423)
(424)

0
0

(425)
(426)

0
0

0

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

Код рядка
2

Доходи
3

Витрати
4

440

8 683

0

450
460
470

197 734
78 491
34

193 437
55 355
178

480

1 462

5 824

490

1 025 844

1 033 744

491

X

0

492

X

0

500

0

0

510
520

0
0

0
0

530

0

X

540
550
560

X
0
0

110 203
0
0

570

1 790

682

580
590
600
610
620
630

0
0
0
583
X
5 416

0
0
0
X
8 558
917

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

(631)
(632)
(633)

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1
Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом

Код рядка
2
640
650

На кінець року
3
11
1 835

660

76

670
680
690

0
0
1 922

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
яких обмежено

(691)

0

0
0%
0

VII. Забезпечення і резерви
Сума очікуваного відшкоВикорис- Сторновано дування виЗалишок
Залишок
Код
тано у використану трат іншою
Види забезпечень і резервів
на почана кінець
рядка
нарахова- додаткові звітному суму у звіт- стороною, що
ток року
року
році
ному році врахована при
но (ство- відрахуоцінці забезрено)
вання
печення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забезпечення на виплату
710 13 019
29 427
0
25 878
0
0
16 568
відпусток працівникам
Забезпечення наступних
витрат на додаткове пенсій- 720
0
0
0
0
0
0
0
не забезпечення
Забезпечення наступних
витрат на виконання гаран- 730
0
0
0
0
0
0
0
тійних зобов’язань
Забезпечення наступних
740
0
0
0
0
0
0
0
витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних
витрат на виконання зо750
0
0
0
0
0
0
0
бов’язань щодо обтяжливих
контрактів
760
0
0
0
0
0
0
0
770
0
0
0
0
0
0
0
Резерв сумнівних боргів
775
0
0
0
0
0
0
0
Разом
780 13 019
29 427
0
25 878
0
0
16 568
Збільшення за звітний рік

VIII. Запаси

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець
року

Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реауцінка
лізації*
4
5
0
739

1
2
3
Сировина і матеріали
800
185 822
Купівельні напівфабрикати та комплек810
14 630
туючі вироби
Паливо
820
9 282
Тара і тарні матеріали
830
1 707
Будівельні матеріали
840
0
Запасні частини
850
37 707
Матеріали сільськогосподарського при860
0
значення
Поточні біологічні активи
870
0
Малоцінні та швидкозношувані предме880
59 359
ти
Незавершене виробництво
890
240 087
Готова продукція
900
160 677
Товари
910
3 321
Разом
920
712 592
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

0

0

0
0
0
0

0
68
0
20

0

0

0

0

0

38

0
0
0
0

0
0
2 014
2 879

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

(921)
відображених за чистою вартістю

0

реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Балансу запаси, призначені для продажу

(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника
1
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

у т.ч. за строками не погашення
до 12 місявід 12 до 18
від 18 до 36
ців
місяців
місяців
4
5
6

Код
рядка

Всього на
кінець року

2

3

940

1 482 404

1 479 060

43

113

950

120 586

118 140

819

1 622

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

(951)
(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному
році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо
винуватців за якими на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

Код рядка
2
960

3
3 607

970

0

980

1 482

Сума

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

Код рядка
2
1110

Сума
3
0

1120
1130
1140
1150

0
0
0
0

1160

0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього

Код рядка
2
1210

3
66 253

1220

25 857

1225

37 585

1230

425 896

1235

17 223

1240

54 424

1241

66 153

1242

-11 729

1243

0

1250

-397 014

Сума

0
0

1
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань

2

3

1251

0

1252

11 659

1253

-408 673

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об’єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення
основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних
активів
погашення отриманих на капітальні
інвестиції позик

Код рядка
2
1300
1310

3
432 851
0

1311

0

1312

0

1313

0

1314

0

1315

0

1316
1317

0
0

Сума

XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю
залишок на почавибуло за рік нарахо- втрати
ток року
Код
вано від змеГрупи біологічних активів
накопи- надійшнакопирядка
аморти- ншення
первісна чена ло за рік первісна чена
зації за корисвартість амортивартість амортирік
ності
зація
зація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Довгострокові біологічні активи - усьо- 1410
0
0
0
0
0
0
0
го
в тому числі:
робоча худоба
1411
0
0
0
0
0
0
0
продуктивна худоба
1412
0
0
0
0
0
0
0
багаторічні насадження
1413
0
0
0
0
0
0
0
1414
0
0
0
0
0
0
0
інші довгострокові біологічні активи 1415
0
0
0
0
0
0
0
Поточні біологічні активи - усього
1420
0
X
0
0
X
X
0
в тому числі:
тварини на вирощуванні та відгодів- 1421
0
X
0
0
X
X
0
лі
біологічні активи в стані біологічних 1422
0
X
0
0
X
X
0
перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
1423
0
X
0
0
X
X
0
інші поточні біологічні активи
1424
0
X
0
0
X
X
0
Разом
1430
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового
фінансування
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують
передбачені законодавством обмеження права власності

Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на ківигоди
нець року
залишок
від відзалишок
зміни
надійшвибуло на кінакопиновленна почавартості
ло за рік
за рік
нець
первісна чена
ня кориток року
за рік
року
вартість амортисності
зація
10
11
12
13
14
15
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
X

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

X
X
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(1431)

0

(1432)
0
(1433)

0

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

1
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
зернові і зернобобові

Витрати, поВартість перКод
в'язані з біовісного вирядка
логічними пезнання
ретвореннями

Результат від первісного
визнання
дохід

витрати

Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

2
1500

3
0

4
(0)

5
0

6
(0)

7
0

8
0

9
(0)

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
первісного
реалізації
визнання та
реалізації
10
11
0
0

0

0

1
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом

2
1511

3
0

4
(0)

5
0

6
(0)

7
0

8
0

9
(0)

10
0

11
0

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1530
1531

0
0

(0)
(0)

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

1532
1533
1534
1535
1536
1537

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1538
1539
1540

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

0
0
0

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№ з/п

Основний вид продукції

1
1
2
3
4

2
Колеса суцільнокатані
Бандажі
Труби
Інша продукція та послуги

у натуральній формі
(фізична
од.вим.)

3
152 149
8 208
357 908
-

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до
всієї виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична
од.вим.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

4
1 568 538
104 066
3 077 101
2 687

5
33,0
2,2
64,7
0,1

6
148 899
8 084
356 309
-

7
1 566 429
100 539
3 004 647
9 680

8
33,5
2,1
64,2
0,2

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1
1
2
3
4

2
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати

3
77,0
6,0
9,0
8,0

