ЗМІСТ
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
14. Інформація про стан корпоративного управління
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
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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 емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
На підставі п. 1.5. глави 2 розділу 5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням НКЦПФР 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 цьому ж розділі не надається "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних
паперів", тому що, у відповідності до чинного законодавства України, акції Товариства існують виключно
у бездокументарній формі.
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 2011 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 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".
Під час виконання програмним забезпеченням функції "Перевірити звіт" було видано протокол перевірки з наступними помилками (відносно заповнення форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"):
- Форма №5, рядок 1225 має дорівнювати: Форма №5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус
або плюс рядок 1252 (66002).
- Форма №5, рядок 1235 має дорівнювати: Форма №5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс
або мінус рядок 1253 (17223).
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- Форма №5, рядок 1240 має дорівнювати: Форма №5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс
або мінус рядок 1243 (44420).
- Форма №5, сума рядків 570 - 610, 630 графа 3 має дорівнювати: Форма №2, рядок 130, графа 3
(25298).
- Форма №5, рядок 1220, графа 3 мінус рядок 1230, графа 3 має дорівнювати: Форма №1, рядок 060,
графа 3 (37584).
Відносно заповнення рядів: 1225, 1235 та 1240 Форми №5 надаємо наступні пояснення:
Товариством складено консолідований звіт, тому відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання показано розгорнуто, що не суперечить вимогам П(С)БО. При перевірці рядків 1225 та
1235 форми № 5 використовується методика перевірки показників фінансової звітності при відображенні згорнутих показників.
Рядок 1220 форми № 5 дорівнює рядку 060 форми № 1 (графа 3) (37584). Рядок 1230 форми № 5 дорівнює рядку 460 форми № 1 (графа 3) (17223).
Рядок 1240 форми 5 (44219) дійсно дорівнює рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242: 72838 мінус
28619, що дорінює 44219.
Форма № 5 сума рядків 570-610,630 графа 3 дійсно дорівнює формі № 2 рядок 130 графа 3, що відповідає:
Рядок 610 графа 3 = рядок 630 графа 3 = 303+24995=25298, що відповідає рядку 130 форми № 2
графа 3 (25298).
На підставі вище викладеного повідомляємо що форма №5 "Примітки до річної фінансової звітності
(консолідовані) за 2011 рік" надається з "помилками", які ми вважаємо безпідставними.
У зв'язку з цим просимо розглянути порядок заповнення рядків 1225, 1235, 1240 та 1220 "Приміток до
річної фінансової звітності" та внести відповідні зміни в програмне забезпечення.
Одночасно надаємо додаткові пояснення щодо заповнення рядків 300 та 310 "Звіту про фінансові результати (консолідованого) за 2011 рік":
Товариство випустило 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю
0,25 гривень кожна. Оскільки кількість акцій Товариства перевищує 9999999, то в полях FP300_03,
FP300_04, FP310_03, FP310_04 вказана недостовірна інформація через переповнення формату полів і
неможливість розміщення на сайті stockmarket.gov.ua
Істинними значеннями цих показників є:
- рядок 300 графа 3 (середньорічна кількість простих акцій (за звітний період)) - 400000000 шт.
- рядок 300 графа 4 (середньорічна кількість простих акцій (за попередній період)) - 399986438 шт.
- рядок 310 графа 3 (скоригована середньорічна кількість простих акцій (за звітний період)) 400000000 шт.
- рядок 310 графа 4 (скоригована середньорічна кількість простих акцій (за попередній період)) 399986438 шт.
У зв'язку з цим просимо розглянути порядок заповнення рядків 300 та 310 "Звіту про фінансові результати" та внести відповідні зміни в програмне забезпечення.
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.
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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
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
100 000 000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
100 000 000

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;
74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

1
Медична практика
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії (дозволу)

2
3
4
5
АГ №601885
09.06.2011 Міністерство охорони здоров'я України
09.06.2016
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності 5

немає, оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у
Товариства 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, використання
АВ №585562
08.07.2011
Державний комітет України з питань
08.07.2016
прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) "Переконтролю за наркотиками
ліку 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
Опис
Товариства 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 пеінспекція
реліком 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
Опис
Товариства 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 №586167
11.08.2011 Міністерство освіти і науки, молоді та
25.05.2014
освіта, перепідготовка, підвищення кваспорту України
ліфікації)
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності немає, оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у
Опис
Товариства 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 пасажирів
АВ №312623
07.02.2007
Головна державна інспекція на авто06.02.2012
і вантажів автомобільним транспортом
мобільному транспорті
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
Опис
Товариства 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 місцевого
АВ №303627
29.05.2007 Національна комісія з питань регулю29.05.2012
телефонного зв'язку
вання зв'язку України
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності немає, оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у
Опис
Товариства 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 пеАВ №377150
18.12.2007
Міністерство промислової політики
18.12.2012
реробка металобрухту кольорових метаУкраїни
лів
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності немає, оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у
Опис
Товариства 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 пеАВ №345434
26.06.2007
Міністерство промислової політики
26.06.2012
реробка металобрухту чорних металів
України
Ризиків, пов'язаних з продовженням або отриманням ліцензії на цей вид діяльності немає, оскільки ліцензія видана на тривалий термін, порушень по ліцензійній діяльності у
Опис
Товариства 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 радіоелектронно- №12-6471-58628
04.07.2007 Український державний центр радіоча23.05.2012
го засобу УКХ радіозв'язку сухопутної
стот
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
Опис
Товариства 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, транспорАВ №368385
15.08.2008
Міністерство з питань житлово07.08.2013
тування її магістральними та місцевими
комунального господарства України
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії (крім певних
видів господарської діяльності у сфері
6

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
Товариства 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.

Опис

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
Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене,
міжнародне)

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

1

2

3

4

ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт - Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

Визначення рейтингової
оцінки емітента
30.03.2012

uaBBB -
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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 - 203 юридичних особи
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

-

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

Місцезнаходження

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

0
0
95,36

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

Власники цінних паперів - 4 814 фізичних осіб

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

4,64
Усього

100

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТУ ЇХ ПРАЦІ
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2011 рік склала 6669 чол., в т.ч. чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 154 чол.
Середньооблікова чисельність працівників за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 292 одиниці.
Кількість працівників на кінець звітного періоду:
за основним місцем роботі - 6808 чол., в т.ч. чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ" - 159 чол.
кількість осіб, які працюють за сумісництвом - 34 чол., в т.ч. працівники відокремленого підрозділу Поліклініка ВАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 14 чол.
кількість осіб які працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 375 чол., в т.ч. працівники
відокремленого підрозділу Поліклініка ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 1 чол.
Фонд оплати праці за звітний рік склав 260 605,2 тис.грн.
Фонд оплати праці в звітному році збільшився на 19,6% відносно попереднього року. Це сталося за рахунок збільшення обсягів виробництва, чисельності персоналу (робітників), продуктивності праці.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ, КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ТОВАРИСТВА
Кадрова політика Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб Товариства необхідною кількістю робітників та службовців відповідних професій та кваліфікації. Основні засади цієї політики, напрямки
та порядок її реалізації визначені стандартами підприємства у системі менеджменту якості (управління якістю), знаходять відображення у колективному договорі та у розпорядчо-організаційних документах керівництва підприємства.
Відповідно до цього в Товаристві плануються та здійснюються заходи з залучення, закріплення та підвищення кваліфікації кадрів.
Дирекцією з персоналу Товариства встановлені та підтримуються стійкі зв'язки із загальноосвітніми, професійнотехнічними та вищими учбовими закладами, спеціалізованими закладами фахової підготовки та працевлаштування.
Для учнів та студентів щорічно влаштовуються ознайомчі екскурсії на підприємство (у 2011р. - 671 особи). За відповідними договорами та домовленостями учні ПТУ та студенти коледжів и вузів залучаються до проходження на підприємстві учбово-виробничої практики (у 2011р. - 1214 особи) - з можливістю отримати під час практики робітничу
професію, попрацювати за обраною спеціальністю, додатково заробити у вільний від навчання час.
Працівники Товариства, які виявили бажання отримати вищу освіту та працювати після цього на підприємстві, мають можливість укласти відповідний договір і навчатися у вузі за рахунок підприємства (у 2011р. навчалося 2 особи).
З метою закріплення кадрів на підприємстві здійснюються заходи з адаптації новачків на виробництві.
Підтримуються традиції наставництва, тобто закріплення за учнями та молодими робітниками досвідчених фахівцівнаставників, які надають новачкам необхідну професійну допомогу та психологічну підтримку (у 2011 р. - 183 працівника).
У власному учбовому центрі Товариства у 2011 році підвищено кваліфікацію 373 працівникам. Іще 606 працівників
пройшли навчання у закладах ТОВ "СИ-ІНТЕГРА", бізнес-центр "Національний" (ФЛП Граділь Г.І.), ТОВ "Корпорація
Чермет", ДП "УПК", КП "Дніпросантехмонтаж", ГП "Головний навчально-методичний центр Госгорпромнадзора України", Зональний навчально-методичний центр ПДООП, Дніпропетровське відділення Національного Екологічного
Центру України, ГЗ "ДІПРО", ЧП "Металомонтаж", ТОВ "Придніпровський АЦНК ТД", ДП "Діамех-Україна" ТОВ "Діамех
2000 " і ін..
Протягом року 257 робітникам-учням вперше присвоєні кваліфікаційні розряди, 218 робітникам був підвищений кваліфікаційний розряд, 535 працівників опанували другу професію.
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В Товаристві затверджена і діє система безперервного виробничо-технічного навчання робітників, керівників і фахівців, що дає можливість виключити допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли необхідне навчання.
Для проведення роботи по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів, завод, в цілому, має необхідну учбово-матеріальну базу; у повному обсязі забезпечений необхідними навчальними планами і програмами, наочним приладдям, технічними засобами навчання. Із числа досвідчених і кваліфікованих працівників цехів і служб заводу підібраний, навчений і затверджений склад викладачів теоретичного і виробничого навчання.
На підставі наявності усього вищевикладеного Міністерством освіти України в 2011 році Товариству видані Ліцензія
на право підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів ( серія АВ №586167 від 11.08.2011р.).
При навчанні робітників професіям, які контролюються органами Держпромміськнагляду, застосовується тільки курсова форма підготовки. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачі, які пройшли спеціальне навчання і атестовані на знання відповідних Правил, відповідно до вимог Типового положення про навчання питанням
охорони праці.
Професійна підготовка здійснюється по навчальних робочих програмах, які оновлюються 1 раз у п'ять років провідними заводськими спеціалістами на підставі типових Міністерських програм. Робочі навчальні програми затверджуються Директором з персоналу.
У якості інструкторів виробничого навчання залучають висококваліфікованих робітників, що мають стаж роботи з
професії не менше 3-х років. У якості викладачів теоретичного навчання залучають висококваліфіковані фахівці, керівники, майстри, які мають профільну вищу освіту та стаж роботи з профілю виробництва - не менше 3-х років, що
пройшли навчання психолого-педагогічному мінімуму й атестовані з питань охорони праці.
Усі навчальні програми для підготовки персоналу підприємства мають розділи "Охорона праці", "Система управління якістю", "Система екологічного менеджменту".
В Товаристві діє затверджена Політика в області якості. Весь персонал цехів та структурних підрозділів Товариства
ознайомлений з діючою Політикою. Усі працівники цехів проходять періодичне навчання і підвищення кваліфікації на
виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, семінарах. Навчання персоналу здійснюється по наступним напрямкам:
- Первинна професійна підготовка;
- Перепідготовка;
- Підвищення кваліфікації: на виробничо-технічних курсах; курсах цільового призначення.
Періодичність підвищення кваліфікації регламентується - не рідше 1-го разу в п'ять років.
На підставі протоколів здачі кваліфікаційних іспитів кожному робітнику, який пройшов навчання, видається посвідчення, свідоцтво чи сертифікат установленого зразку.
Усі реєстраційні дані щодо навчання систематично заносяться в особисту картку працівника. Особисті картки ведуться працівниками відділу навчання та розвитку персоналу на весь персонал Товариства, задіяний у Системі якості.
За звання "Майстер 1 класу" та "Майстер 2 класу", присвоєння якого здійснюється кращим майстрам за підсумками
їхнього навчання в Школі майстрів, з травня 2011 року було встановлено надбавки 3 і 6 майстрам з виплатою по 1000
і 500 гривен на 6 місяців відповідно.
З метою заохочення працівників до професіонального самовдосконалення регулярно проводяться конкурсизмагання на звання "Кращий за професією", "Кращий наставник", "Кращий майстер навчання".
Для задоволення інших, крім виробничих, інтересів робітників заводу проводяться спортивні змагання (футбол, шахи, теніс тощо), огляд художньої самодіяльності, екскурсії, святкування видатних дат та інше.
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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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю радіофізика і електроніка та здобув кваліфікацію радіофізика
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (пр. Трубників, 56, м.
Нікополь, 53201, Україна); посаду Голови Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ"
(вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна); члена Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); члена Наглядової ради ТОВ
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна); за сумісництвом обіймає посаду радника з комерційних питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1952
6.1.5. Освіта
Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
35
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. У 1987 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
23
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1979
6.1.5. Освіта
Вища. У 2001 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю економіка підприємства та здобув кваліфікацію магістр економіки
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Начальник Управління проектною діяльністю
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про роз11

мір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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 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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1929
6.1.5. Освіта
Вища. У 1959 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю механічне обладнання заводів чорної та кольорової металургії та здобув кваліфікацію інженер-механік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
54
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
38
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про роз12

мір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища. У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю математика та здобула кваліфікації математика, викладача
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1964
6.1.5. Освіта
Вища. У 1986 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю металургія чорних
металів та здобув кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
21
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про роз13

мір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю фізика, хімічні дослідження металургійних процесів та здобула кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
18
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.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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.
6.1.1. Посада
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Володимир Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища. У 1993 році закінчив Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище протиповітряної оборони за спеціальністю командна, тактична артилерія та здобув кваліфікацію інженера з артилерії
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна)
Начальник відділу економічної безпеки Управління 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.
14

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Призначений тимчасово виконуючим обов'язки члена Правління рішенням Наглядової ради, відповідно до
Протоколу засідання Наглядової ради № 313 від 11 липня 2011 року.
Стеценко В.Г. 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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю радіофізика і електроніка та здобув кваліфікацію радіофізика. У 1990 році закінчив аспірантуру при Дніпропетровському державному університеті
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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 Голови Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна); посаду члена Ради Директорів, головного виконавчого директора "ІNTERPІPE LІMІTED" (Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6th floor, P.C. 1065, Nіcosіa,
Cyprus); посаду члена Ради Директорів "STEEL.ONE LІMІTED" (Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6th floor P.C. 1065,
Nіcosіa, Cyprus) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Вища. У 1992 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю автоматизовані
системи управління та здобула кваліфікацію інженера-системотехніка
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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 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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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); за сумісництвом обіймає посаду начальника Управління по роботі з персоналом ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ,
49005, Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
Вища. У 1999 році закінчив Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, інститут міжнародних відносин за спеціальністю міжнародні економічні відносини та здобув кваліфікацію магістра міжнародних економічних
відносин, перекладач з англійської мови
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
5
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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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 № 16 від 08 квітня 2011 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
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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"
(Mykіnon, 12 LAVІNІA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nіcosіa, Cyprus) та не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1978
6.1.5. Освіта
Вища. У 2000 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю інформаційні системи
в менеджменті та здобув кваліфікацію магістра
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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.
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут
за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург. У 1989 році закінчив Аспірантуру
при Дніпропетровському ордена Трудового Червоного Прапора металургійному інституті
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна)
Голова Правління - генеральний директор
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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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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), за сумісництвом обіймає посаду радника з розвитку виробництва та нових технологій ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна) та не має непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слюсарев Олексій Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища. У 1992 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут
за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
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".
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
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.
Слюсарев О.Ю. обіймає 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); члена Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (вул.
Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна), за сумісництвом обіймає посаду заступника директора з виробничо-консалтінгових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пісаржевського, 1-А, м. Дніпропетровськ, 49005,
Україна) та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанія "ІNTERPІPE LІMІTED"
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, 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", обрана до складу Наглядової ради - членом Наглядової ради на загальних
зборах акціонерів 08 квітня 2011 року (протокол чергових загальних зборів акціонерів №16 від 08.04.2011 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.
Реєстраційний код компанії "ІNTERPІPE LІMІTED" відповідно до свідоцтва про реєстрацію НЕ 170535.
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".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
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, орган, 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".
Винагороду члени Ревізійної комісії не отримують.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" обране до складу Ревізійної комісії на загальних зборах акціонерів 13 квітня
2010 року (протокол чергових загальних зборів акціонерів №15 від 13.04.2010 року).
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, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
19

Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю фізика, хімічні дослідження металургійних процесів та здобула кваліфікацію інженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
18
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
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди головного бухгалтера не отримана.
Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.
Соколова І.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Тимчасово виконуючий
обов'язки члена Правління
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревізійної комісії

Головний бухгалтер

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

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Дата внесення
до реєстру

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у
відсотках)

Коротков Андрій Миколайович
Польський Георгій Миколайович
Бєсєднов Сергій Вікторович
Кузьменко Сергій Володимирович
Козловський Альфред
Іванович
Кісіль Володимир Костянтинович
Косорига Інна Володимирівна
Потьомкін Олег Вікторович
Соколова Ірина Володимирівна
Стеценко Володимир
Григорович

01.03.2006

5

Кірічко Олександр Іванович
Маріна Оксана Юріївна
Чернявський Олександр
Геннадійович
Морозов Денис Володимирович
Єсаулов Геннадій Олександрович
Слюсарев Олексій Юрійович
Компанія "ІNTERPІPE
LІMІTED"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
Соколова Ірина Володимирівна

Прості іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явника

0,00000125

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 674

0,0009185

3 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.03.2006

14 952 087

3,73802175

14 952 087

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

11.04.2006

10

0,0000025

10

0

0

0

11.04.2006
27.08.2008

10
7

0,0000025
0,00000175

10
7

0
0

0
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

87 361 849

21,8404

87 361 849

0

0

0

33668606

16.09.2008

48 360 910

12,0902

48 360 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 678 637

37,6695695

150 678 637

0

0

0

01.03.2006

Усього
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7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 ВІДСОТКАМИ ТА БІЛЬШЕ АКЦІЙ ЕМІТЕНТА
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" /
"SALEKS ІNVETMENTS
LІMІTED"
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"
/ "ІNTERPІPE LІMІTED"

-

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

33668606

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

-

Місцезнаходження

1065, Cyprus, Nіcosіa,,
Mykіnon, 12 LAVІNІA
COURT, 6th floor P.C.
1065
1065, Cyprus, Nіcosіa,,
Mykіnon, 12 LAVІNІA
COURT, 6th floor P.C.
1065
49005, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1-А

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

Кількість за видами акцій

Дата внесення
до реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

Прості на
пред'явника

Привілейо-вані
іменні

Привілейовані на пред'явника

16.09.2008

240 000 007

60

240 000 007

0

0

0

01.06.2006

87 361 849

21,8405

87 361 849

0

0

0

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

Привілейо-вані
іменні

Привілейовані на пред'явника

0

0

0

0

0

0

375 722 766

93,9307

375 722 766

0

0

0

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

Кількість за видами акцій
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Вид загальних зборів

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
08.04.2011
97,9
Загальні збори акціонерів Товариства були скликані за рішенням Правління узгодженим із Наглядовою
радою Товариства.
Питання порядку денного загальних зборів:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження
основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок
фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
14. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість
яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів
Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.
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.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.
17. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції
інших органів управління Товариства.
Пропозицій щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів Товариства, від
акціонерів не надходило.
Результати розгляду кожного питання порядку денного:
І. З першого питання порядку денного вирішили:
Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у складі тринадцяти осіб, а саме: Безбах Валерій Якович; Дорошенко Катерина
Олександрівна; Голік Альона Федорівна; Групп Яніна Володимирівна; Лукаш Ірина Миколаївна; Литвинова Ольга Валеріївна, Митрофанова Алла Михайлівна; Недашківська Людмила Іванівна; Просандєєва
Наталія Миколаївна; Сапунова Ірина Павлівна; Старовєрова Людмила Григорівна; Тільний Сергій Васильович; Харченко Олександр В'ячеславович.
ІІ. З другого питання порядку денного вирішили:
1. Обрати головою зборів Потьомкіна Олега Вікторовича.
2. Обрати секретарем зборів Штанько Олену Валеріївну.
ІІІ. З третього питання порядку денного вирішили:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів та включених до порядку денного, надати:
1) виступаючим з основною доповіддю - до 20 (двадцяти) хвилин;
2) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин,
при цьому на одного виступаючого - до 3 (трьох) хвилин.
У необхідних випадках голова зборів має право продовжити час виступу доповідачів.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово
доповідачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з
цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, підготовлений організаційним комітетом з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Після цього
загальні збори переходять до голосування.
3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів із зазначенням
найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
4. Збори провести без перерви. Збори вести російською мовою.
5. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного: з початку розглянути питання з 1
по 3, в т.ч. провести голосування з прийняття проектів рішень з цих питань; потім розглянути 4 та 5
питання порядку денного, заслухавши 2 звіти (Звіт Правління та Звіт Ревізійної комісії), а потім перейти
до голосування з прийняття проектів рішень з питань 4 та 5.
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Далі заслухати 3 звіти з 6-го, 7-го та 8-го питань порядку денного щодо фінансової діяльності Товариства, а потім перейти до голосування з прийняття проектів рішень з цих питань.
Після цього розглянути з 9-го по 17-те питання порядку денного.
6. Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою реєстраційних карток з номером,
отриманих учасниками зборів при реєстрації.
В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин. Необхідність в
них визначає голова зборів.
7. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція - один голос" для вирішення кожного з
питань, винесених на голосування на загальних зборах.
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування
здійснювати мандатній комісії.
Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 17-те питання порядку денного здійснювати
лічильній комісії.
Підсумки голосування, що відбувалися під час проведення загальних зборів, підбиваються членами
лічильної або мандатної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, до завершення загальних
зборів.
8. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.
ІV. З четвертого питання порядку денного вирішили:
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
V. З п'ятого питання порядку денного вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
VІ. З шостого питання порядку денного вирішили:
1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
VІІ. З сьомого питання порядку денного вирішили:
1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір, строк та порядок виплати частки прибутку
(дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році отримано збиток у розмірі 259 139 тис.грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2010 року у розмірі 259 139 тис.грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.
VІІІ. З восьмого питання порядку денного вирішили:
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік:
- обсяг реалізації продукції - 621 тис. тонн
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 6,5 млрд.грн
ІX. З дев'ятого питання порядку денного вирішили:
Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних членів Наглядової ради:
1) акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
2) акціонера Компанію "ІNTERPІPE LІMІTED", в особі представника Храйбе Фаді Зейновича.
X. З десятого питання порядку денного вирішили:
1. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних акціонерів:
1) Чернявського Олександра Геннадійовича;
2) Компанію "ІNTERPІPE LІMІTED".
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній
основі.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
XІ. З одинадцятого питання порядку денного вирішили:
Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства члена Ревізійної комісії - акціонера Бочановську
Жанну В'ячеславівну.
XІІ. З дванадцятого питання порядку денного вирішили:
Обрати членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Бочановську Жанну В'ячеславівну.
XІІІ. З тринадцятого питання порядку денного вирішили:
1. Затвердити на 2011 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі еквівалентному 1 200 000 000 доларів США.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються Товариством у 2011
році. Поруки, надані до 1 січня 2011 року, термін дії яких продовжується у 2011 році не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2011 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних
компаній: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО
ТЬЮБ"; ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; ЗАТ "Нікопольський Ремонтний Завод"; ЗАТ "Теплогенерація"; ТОВ
"ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНІПРО"; ТОВ НВЦ
"ЯКІСТЬ"; ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; ВАТ "ДНІПРОВТОРМЕТ"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; Інтерпайп Лімітед(Іnterpіpe Lіmіted); Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Lіmіted); Інтерпайп Юроп СА
(Іnterpіpe Europe SA); КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Іnterpіpe, Іnc); Інтерпайп М.І ФЗІ (Іnterpіpe M.E FZE); ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".
4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2011 року до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.
XІV. З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:
1. Погодити заставу будь-яких основних фондів Товариства незалежно від їх балансової вартості. Основні фонди Товариства можуть бути надані у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства
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та/або будь-якої з компаній вказаних нижче:
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; ВАТ
"ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ НВЦ
"ЯКІСТЬ"; ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; ВАТ "ДНІПРОВТОРМЕТ"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; Інтерпайп Лімітед (Іnterpіpe Lіmіted); Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Lіmіted); Інтерпайп Юроп СА
(Іnterpіpe Europe SA); КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Іnterpіpe, Іnc); Інтерпайп М.І ФЗІ (Іnterpіpe M.E FZE); ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".
2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства самостійно визначати та затверджувати умови договорів
застави основних фондів Товариства.
XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:
Зняти з розгляду загальних зборів акціонерів п'ятнадцяте питання порядку денного "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".
XVІ. З шістнадцятого питання порядку денного вирішили:
1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р.
до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:
- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.;
- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна
перевищувати 2 792 200 тис.грн.;
- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання
власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.;
- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань
та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.
2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р.
до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:
- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 200 000 тис.грн.;
- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна
перевищувати 3 200 000 тис.грн.;
- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання
власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 584 488 тис.грн.;
- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань
та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 600 000 тис.грн.
XVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного вирішили:
1. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов Договору із заміщення ("Overrіde Agreement") відповідно до якого Товариство реструктуризує погашення
заборгованості за існуючими кредитними договорами.
2. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов будьяких інших договорів та/або документів, укладення яких передбачене Договором із заміщення чи є необхідним для його належного виконання.

Вид загальних зборів

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
12.12.2011
97,69
Позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи
(протокол засідання Наглядової ради Товариства від 13 жовтня 2011 року №319).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.
Пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства,
від акціонерів не надходило.
Результати розгляду кожного питання порядку денного:
І. З першого питання порядку денного вирішили:
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Алєксєєву Анну Юріївну; Безбаха Валерія Яковича;
Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрія Ігоревича; Коваленко Олену Валентинівну; Лукаш Ірину
Миколаївну; Лінник Тетяну Вадимівну; Пікуш Ірину В'ячеславівну; Просандєєву Наталію Миколаївну;
Снєгур Ольгу Валеріївну; Сапунову Ірину Павлівну; Штанько Анну Валеріївну.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.
ІІ. З другого питання порядку денного вирішили:
1. Обрати головою зборів Потьомкіна Олега Вікторовича.
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2. Обрати секретарем зборів Штанько Олену Валеріївну.
ІІІ. З третього питання порядку денного вирішили:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати:
1) виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин;
2) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 5 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово
доповідачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього
питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до
голосування.
3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
4. Збори провести без перерви. Збори вести російською мовою.
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні
перерви до 15-20 хвилин.
6. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.
7. Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10
робочих днів шляхом опублікування Повідомлення про підсумки голосування в офіційному друкованому органі - бюлетені "Відомості ДКЦПФР", а також місцевій пресі - газеті "Зоря".
ІV. З четвертого питання порядку денного вирішили
1. Схвалити укладений Товариством Договір про Заміщення (Overrіde Agreement), який був 25 листопада 2011р. підписаний від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксовичем між: (і) Товариством в
якості позичальника, первинного українського поручителя та початкового українського поручителя, (іі)
сторонами, які вказані в якості первинних кредитодавців (надалі - "Первинні Кредитодавці"), (ііі) SACE
S.p.A. - Servіzі Assіcuratіvі del Commercіo Estero в якості гаранта за експортним контрактом стосовно
Кредиту ЕДП (надалі - "SACE S.p.A."), (іv) The Royal Bank of Scotland N.V., Barclays Bank PLC та Cіtіbank
Іnternatіonal plc в якості агентів та агентів з забезпечення за певними Наявними Кредитами, (v)
UnіCredіt Bank AG в якості агента з заміщення та закордонного агента з забезпечення, (vі) ПАТ "ІНГ
Банк Україна" в якості українського агента з забезпечення та/або (vіі) іншими особами (надалі - "Договір
про Заміщення"), беручи до уваги, що посадові особи органів Товариства можуть бути стороною Договору про Заміщення, представником або членом виконавчого органу сторони Договору про Заміщення.
2. Схвалити надання Товариством поруки згідно з Договором про Заміщення на користь кожного Первинного Кредитодавця, SACE S.p.A. та інших Фінансових Сторін (як визначено у Договорі про Заміщення) з метою забезпечення виконання особами, визначеними як Зобов'язані Особи у Договорі про Заміщення (надалі - "Зобов'язані Особи"), своїх відповідних зобов'язань за Договором про Заміщення та
кредитними договорами, з урахуванням змін та доповнень, зазначеними у додатку 2 до Договору про
Заміщення (Наявними Кредитними Договорами), Згодою Поручителя (як цей термін визначений нижче)
та аналогічними згодами і підтвердженнями поручителя за договорами (документами), визначеними як
Документи Забезпечення у Договорі про Заміщення, та іншими документами (договорами), визначеними як Документи Стосовно Реструктуризації у Договорі про Заміщення, та (якщо це передбачено Договором про Заміщення) інших Зобов'язань. При цьому: (А) до надання Товариством такої поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами акціонерів чи іншими
органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний
рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства;
та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму
еквівалентну 1 750 000 000 доларів США.
3. Схвалити укладення і надання Товариством згоди і підтвердження поручителя (надалі - "Згода Поручителя"), яка була 25 листопада 2011р. підписана від імені Товариства Майданіком Данилом Феликсовичем, згідно з якою Товариство, окрім іншого, підтверджує свої зобов'язання за всіма договорами поруки (незалежно від їх назви), укладеними у зв'язку з відповідними Наявними Кредитними Договорами,
та погоджується на зміну зобов'язань, забезпечених такими договорами поруки, у зв'язку із внесенням
змін до відповідних Наявних Кредитних Договорів згідно з Договором про Заміщення та Договорами
про Внесення Змін та Доповнень до Наявного Кредитного Договору (як цей термін визначений у Договорі про Заміщення).
4. Схвалити укладені Товариством договори застави рухомого майна, іпотеки, та інші договори (документи), визначені як Документи Забезпечення у Договорі про Заміщення, від 6 грудня 2011 року, 7 грудня 2011 року та 9 грудня 2011 року, які підписуються від імені Товариства Бурносовою Наталією Вадимівною та Чернявським Олександром Геннадійовичем (кожен має право діяти від імені Товариства
окремо), в кожному випадку між Товариством, ПАТ "ІНГ Банк Україна" з метою забезпечення зобов'язань компанії Іnterpіpe Lіmіted за договором про довірче управління від 2 серпня 2007 року, з наступними змінами, згідно з яким Іnterpіpe Lіmіted було випущено облігації на суму 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США, а також зобов'язань Зобов'язаних Осіб за Документами Стосовно Реструктуризації,
на передачу в заставу та іпотеку згідно з Документами Забезпечення основних засобів Товариства,
визначених у додатках до відповідних договорів застави рухомого майна та іпотеки, та корпоративних
прав (часток) Товариства як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" (ідентифікаційний код 32896971) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" (ідентифікаційний код 34984027); Схвалити відступлення прав Товариства
згідно з відповідними Документами Забезпечення, та надати згоду на відчуження майна Товариства в
результаті звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки за Документами Забезпечення, виконання Товариством своїх обов'язків за Документами Забезпечення та здійснення іншими сторонами
Документів Забезпечення своїх прав за ними. При цьому: (А) до передачі в заставу та іпотеку майна
Товариства згідно з Документами Забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги,
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встановлені загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо) та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання
яких можуть бути забезпечені заставою основних фондів Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених кожною окремою заставою чи іпотекою майна Товариства згідно з відповідними Документами Забезпечення, становить суму еквівалентну 1 750 000 000 доларів США.
5. Схвалити укладений Товариством Договір між Кредиторами між сторонами Договору про Заміщення,
Deutsche Trustee Company Lіmіted в якості первинного довірчого управителя облігацій та/або іншими
особами, який, окрім іншого, врегульовує відносини сторін у зв'язку із потенційним примусовим виконанням Документів Забезпечення (надалі - "Договір між Кредиторами"), який 25 листопада 2011р. був
підписаний від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксовичем, та будь-які інші Документи Стосовно Реструктуризації, які були підписані від імені Товариства будь-ким із: Майданік Данило Феліксович,
Бурносова Наталія Вадимівна, Чернявський Олександр Геннадійович.
6. Затвердити виконання і здійснення Товариством всіх умов і операцій, передбачених Договором про
Заміщення, Згодою Поручителя, Договорами про Зміну Кредитів, Договором між Кредиторами, Документами Забезпечення та/або іншими Документами Стосовно Реструктуризації, в тому числі тих, прийняття рішення про які належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

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

за привілейованими акціями

За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціза привілейоваями
ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
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 фінансовогосподарської 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.
На чергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 08 квітня 2011 року (протокол №16 від
08.04.2011 року), прийнято рішення: не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір, строк та
порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2010 році отримано збиток у розмірі 259 139 тис. грн.
Протягом 2011 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 216 848 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот сорок вісім) гривень дивідендів.
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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

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
04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г
АВ №498004
Національна 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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДМАРКЕТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34412655
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Мечникова, буд.2
АВ №430287
Національна 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.

28

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23942905
49044, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, 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.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
03150, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.72, оф.6,96
АВ №581354
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
10.06.2011
(044)277-50-00
277-50-01
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому
ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
На підставі укладеного Договору про допуск цінних паперів до торгівлі
ПАТ "Фондова біржа ПФТС" надає ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" послуги
допуску цінних паперів до торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до
Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС (підтримання
цінних паперів у Біржовому Списку).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство
"Експерт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34819244
04050, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-А
5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
09.06.2010
(044)227-60-74
227-60-74
Юридична особа, уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента
На підставі укладеного договору ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" надає
рейтингові послуги ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як підприємству яке має
стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" є уповноваженим рейтинговим агентством,
та на підставі рішення НКЦПФР від 08.06.2010 року №860 включено
до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №5 від 09.06.2010 року.
29

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
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
Акціонерне товариство
14352406
49600, Україна, Дніпропетровська обл., Бабушкінський р-н, 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 ПАТ "БАНК КРЕДИТДНІПРО" здійснює виплату дивідендів акціонерам ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ".

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
49005, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1-А
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

(0562)389-676
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 надходять 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
49000, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, 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.
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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

Акціонерне страхове товариство закритого типу "Дніпроінмед"
Інші організаційно-правові форми
21870998
49000, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф.307
АВ №299677
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
15.03.2007
(0562)726-55-51
726-55-51
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 додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Авангард"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд.5, оф.302
АГ №569263

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 додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Авангард"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд.5, оф.302
АГ №569260

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
11.01.2011
(048)788-00-89
784-45-48
Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству
На підставі укладеного договору про добровільне страхування майна
ТДВ "СК "Авангард" 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.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
11.01.2011
(048)788-00-89
784-45-48
Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству
На підставі укладеного договору про добровільне страхування майна
ТДВ "СК "Авангард" 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.
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11. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА
11.1. Інформація про випуски акцій

1

Номер свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

18.05.2010

201/1/10

Дата реєстрації випуску

3

4

5

6

7

8

9

Частка у статутному капіталі (у відсотках)
10

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

UA4000067839

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,25

400 000 000

100 000 000

100

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного папера

Форма існування
та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна номінальна вартість
(грн.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

Опис

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск акцій здійснюється в порядку, що визначається Національною 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 Національної 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 Національною 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 Національної 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 Національною 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 Національною 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 Національної 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.
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Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не відбувалось.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договір про підтримання лістингу. У зв'язку зі вступом в дію Положення
про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договір про підтримання
лістингу. Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства були включені до Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до торгів у торговельній
мережі. З 1 лютого 2005 року акції Товариства були включені до індексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - індекс).
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.
Ринкова капіталізація Товариства станом день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі склала - 3 740 млн.грн.
В продовж 2011 року в ПФТС були зафіксовані такі ціни купівлі-продажу акцій Товариства:
- І квартал - мінімальна ціна 5,85 грн., максимальна - 8,70 грн.;
- ІІ квартал - мінімальна ціна 4,22 грн., максимальна - 7,07 грн.;
- ІІІ квартал - мінімальна ціна 2,95 грн., максимальна - 4,26 грн.;
- ІV квартал - мінімальна ціна 2,40 грн., максимальна - 4,00 грн.
Ринкова капіталізація Товариства станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі склала - 1 021 млн.грн.
Рішенням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" №0109/2011/01 від 01.09.2011 року прості іменні акції ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кількістю 400 000 000
шт. та загальною номінальною вартістю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових
паперів Біржового Списку. Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Кількість цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, становить 100% цінних паперів випуску, який зареєстрований 18 травня 2010 року,
Свідоцтвом №201/1/10, виданим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення ПАТ "Фондова біржа ПФТС" №0109/2011/01 від 01.09.2011 року про
переведення простих іменних акцій ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" до списку позалістингових паперів Біржового Списку набуло чинності з 02 вересня 2011 року.
У зв'язку із закінченням строку дії Договору про підтримання лістингу 08 листопада 2011 року між Товариством та ПФТС було укладено Договір про допуск цінних паперів до
торгівлі. На підставі укладеного Договору ПАТ "Фондова біржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цінних паперів до торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС (підтримання цінних паперів у Біржовому Списку).
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 Mellon.
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 Mellon 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
Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profіle.jspіcusіp=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
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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.
В 2010 році розпочато випуск безшовних труб із захисним антикорозійним покриттям зовнішньої поверхні, яке наноситься новою установкою фарбування виробництва компанії Venjakob (Німеччина).
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 відповідно до попереднього звітного періоду
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: три товаровиробничих цеха, до складу яких входять трубопрокатний цех №3, цех
нафтогазового сортаменту, колесопрокатний цех, а також мартенівський цех, сталефасоноливарний цех, автотранспортний та залізничний цехи; добре оснащену дослідну базу у вигляді лабораторій; Інститут розвитку, потужний інтелектуальний кадровий потенціал у вигляді заводоуправління, базу відпочинку "Перлина", палац культури "Металург",
дитячий оздоровчий табір імені Олега Кошового, музей; обладнаний за останнім словом медичної техніки Відособлений підрозділ "Поліклініка "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та інші підрозділи.
Функції основних цехів:
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатані труби із вуглецевих марок сталі, гарячекатані ШХ,
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холоднокатані з вуглецевих марок сталі, холоднокатані ШХ, холодно тягнуті для ПЕН і ПЕД;
- цех нафтогазового сортаменту - виробляє обсадні труби з муфтами, труби нафтового сортаменту, а також 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.
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 колесобандажних 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 розвитку; відділ з оплати праці; відділ по
роботі з персоналом; відділ навчання 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 неруйнуючого контролю; відділ технічного контролю; технічний відділ; проектноконструкторський 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 по автоматизованим системам управління технологічними процесами, 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;
- групи по: впровадженню інвестиційних проектів; розробці і бізнес-плануванню проектів.
Протягом 2011 року відбулися наступні зміни в організаційній структурі:
1. Реорганізовано Службу директора з персоналу:
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1.1. Створено відділ по роботі з персоналом.
1.2. Скасовано відділ кадрів, на базі його створена група з кадрового діловодства у відділі по роботі з персоналом.
1.3. Скасовано відділ з організаційного управління та мотивації персоналу.
1.4. Створено відділ з організаційного розвитку.
1.5. Скасовано відділ найму та розвитку персоналу.
1.6. Створено відділ навчання та розвитку персоналу.
Чисельність по службі залишилася без змін.
2. Управління проектною діяльністю пере підпорядковано директору з фінансів та економіки.
3. Відділ капітального будівництва пере підпорядкований головному інженеру.
4. У службі директора з інформаційних технологій створено відділ з автоматизованих систем управління технологічними процесами. Чисельність в службі не змінилася.
5. З метою удосконалення структури управління та поліпшення виробничого процесу на підприємстві відбулося
об'єднання трубопрокатного цеху № 4 та трубопрокатного цеху № 5 в єдиний структурний підрозділ "Цех нафтогазового сортаменту". Це об'єднання не призвело до зміни функціонального призначення підрозділів.
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 обірунтовані 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)БО 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.
Товариство переоцінює об'єкти основних засобів на дату балансу, якщо його залишкова вартість значно відрізняється від справедливої на дату балансу. Технічні служби Товариства на дату балансу надають інформацію про зміну
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справедливій вартості основних фондів на ринку України, для ухвалення рішення про проведення переоцінки.
Переоцінка основних фондів проводиться 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".
Строк корисного використання об'єктів основних фондів встановлюється згідно п.24 П(С)БО 7 "Основні засоби".
При нарахуванні амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод та ліквідаційна вартість, які
встановлюються та ухвалюються протоколом засідання постійно діючої експертної комісії та погоджуються директором з фінансів та економіки.
Для обчислення амортизації об'єктів основних засобів, які введені в експлуатацію до 01.04.2011 р., приймається
прямолінійний метод з формулою розрахунку: (первісна вартість - ліквідаційна вартість - накопичений знос) : залишковий строк корисного використання.
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 та бібліотечних фондів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100 % їх вартості, що амортизується.
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:
начальник ВКБ; Члени комісії: керівники цехів та підрозділів товариства, матеріально-відповідальні особі, які відповідають за експлуатацію основних засобів.
Введення в експлуатацію основних та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів затверджує головний інженер.
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)БО 8 "Нематеріальні активи" і П(С)БО 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.
3. Ремонти
Облік витрат на ремонт основних засобів відображається у бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 16 "Витрати" і планом рахунків Товариства на рахунку 234 "Виконання ремонтних робіт".
Згідно з пунктом 15 П(С)БО 7 "Основні засоби" сума витрат, пов'язана з ремонтом основних засобів, відноситься
до витрат звітного періоду.
Витрати, пов'язані з покращенням основних засобів (модернізацією, модифікацією, реконструкцією), відносяться
на збільшення первинної вартості об'єкту, який покращувався.
При збільшені первинної вартості об'єктів основних засобів їх строк корисного використання переглядається.
Витрати, які понесло Товариство при проведенні великих холодних та малих холодних ремонтів мартенівських
печей, відображуються згідно Актів введення в експлуатацію форми ОЗ-1 як окремий об'єкт основних засобів, який
амортизується згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" протягом корисного строку їх використання.

ОБЛІК ЗАПАСІВ
Визнання і первинна оцінка запасів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 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)БО 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 відпусток.
Згідно п.13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" забезпечення створюються для компенсації наступних операційних витрат, в
тому рахунку, на виплату відпусток. Згідно п.7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам" оплата невідпрацьованого часу, який
підлягає накопиченню, визнаються зобов'язаннями через створення забезпечення у звітному періоді.
Списання нарахованих за рахунок резерву сум, здійснюється згідно нормам П(С)БО 16 "Витрати". В бухгалтерсь37

кому обліку відображається по кредиту рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків витрат в сумі фактично понесених витрат. Різниця між нарахованим резервом та фактично понесеними витратами на виплату відпусток відображається на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" та не включається до налогових витрат.

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дебіторська заборгованість за товари, продукцію і послуги визнається відповідно до П(С)БО 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)БО12 "Фінансові інвестиції" з урахуванням зменшення корисності .
Фінансова звітність дочірніх підприємств підлягає консолідації, окрім випадків передбачених п.17 П(С)БО12.

ОБЛІК ВИТРАТ
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати визначаються на підставі
П(С)БО 16 "Витрати", з врахуванням "Методичних рекомендацій по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг)
в промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р.№ 373 .
Формування фактичної собівартості продукції в основних товаровиробничих цехах проводиться згідно п.11.2
п(С)БО 16 "Витрати".
Калькулювання виробничої собівартості в основних товаровиробничих цехах виконується окремо:
По собівартості прямих витрат:
прямих витрат - прямі матеріальні витрати;
прямих витрат на оплату праці;
амортизації виробничих засобів та нематеріальних активів, які безпосередньо зв'язані з виробництвом продукції;
інші прямі витрати, напряму зв'язані з виробництвом продукції.
По собівартості загальновиробничих витрат:
Розподілених загальновиробничих витрат - витрати на утримання та експлуатацію, ремонт обладнання, витрати
на управління виробництвом, амортизація основних засобів загальновиробничого характеру, енергетичні витрати та
інше утримання виробничих приміщень, інші витрати.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення.
Вартість послуг допоміжних цехів підприємства, формується по виробничій собівартості:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати безпосередньо пов'язані з наданням послуг.
Амортизація обладнання допоміжних цехів відображується в складі загальновиробничих витрат.
Послуги допоміжних цехів, які надаються другим допоміжним цехам, оцінюються по плановій собівартості. Продукція основного та допоміжного виробництва, яка виготовлена для власних потреб Товариства, оцінюється по плановій
собівартості поточного місяця з подальшим коригуванням планової собівартості в наступному місяці.
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)БО 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)БО 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.
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ОБЛІК ПРИБУТКУ І ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
При обчисленні податку на прибуток в бухгалтерському обліку слід керуватися П(С)БО 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.
Згідно п.137.5 ст. 135 Податкового Кодексу України, датою визнання доходу від реалізації товарів по договорах
комісії, вважається дата продажу товарів, які належать комітенту та яка вказана в "Звіті комісіонера" в графі "дата
продажу", яка відповідає переходу права власності.
Дохід від реалізації товарів по прямих договорах визнається згідно п. 137.1 ст. 137 НКУ в момент переходу права
власності.
Ведення податкового обліку витрат, які формують собівартість реалізованої продукції, проводиться згідно ст.. 138
НКУ із змінами та доповненнями.
Фактична собівартість реалізації товарів, (робіт, послуг) складається із прямих витрат та розподілених загальновиробничих.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення.
Згідно з п. 138.4 НКУ витрати, які формують собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнані доходи від їх реалізації.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПО СЕГМЕНТАХ
Фінансова звітність по сегментах формується на підставі П(С)БО 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.

Текст аудиторського висновку
Звіт щодо фінансової звітності
Ми, аудитори Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ" провели аудит консолідованої фінансової звітності, що додається, Відкритого акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 05393116, зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 28.12.1994 року, Свідоцтво серія А00 № 771228, місцезнаходження:
49081, м. Дніпропетровськ, вул.. Столєтова, 21), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 р., звіт про фінансові
результати за 2011 р., звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забез39

печити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової
звітності, 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловленні умовно-позитивної думки
В балансі товариства відображено нематеріальні активи первісною вартістю 3662 тис.грн. та знос таких нематеріальних активів у сумі 315 тис.грн. За відсутністю ймовірності отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з
його використанням, підтвердити цю суму як актив не є можливим.
Переоцінка основних засобів проведена відповідно до вимог МСФЗ, проте з порушенням вимог П(С)БО. На
31.12.2011 р. основні засоби не переоцінено.
У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображено авансові платежі для фінансування капітального будівництва, які повинні відображатися у статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами".
Вартість фінансових інвестицій, які обліковуються в балансі за методом участі в капіталі інших підприємств на
31.12.2011 р. та втрати від участі в капіталі у звіті про фінансові результати за 2011 рік. відповідають вимогам П(С)БО
з урахуванням обмеження на дату здійснення переоцінки.
Вартість запасів відображена у балансі за собівартістю. Управлінський персонал не визнавав запаси за меншою із
двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість у балансі відображена в основному за первісною вартістю. Тільки у складі іншої поточної дебіторської заборгованості заборгованість за судовими позовами відображена за чистою вартістю реалізації.
Товариством не створено резерв сумнівних боргів у повному обсязі, що є порушенням вимог П(С)БО. У зв'язку з цим
не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості та пов'язану з цим частину нерозподіленого прибутку (збитку) товариства та відстроченого податкового активу.
Ступінь розкриття інформації про активи, зобов'язання та власний капітал у примітках до звітності відповідає вимогам П(С)БО з урахуванням ряду обмежень.
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.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
станом на 31 грудня 2011 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої
позики) за №1360 від 29.09.2011 року.
Розрахункова вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2011 року за даними балансу перевищує розмір
статутного капіталу ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" і відповідає вимогам
законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини у межах від 10 до 25 % вартості активів товариства відбувалися за рішенням наглядової ради товариства; від 25 % - за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.
Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить
закону.
Нами було отримано розуміння заходів контролю, які розробив, застосував та яких дотримувався управлінський
персонал для запобігання та виявлення шахрайства. Ми не ідентифікували чинники ризику шахрайства, які б вплинули на оцінку аудитором ризиків того, що фінансова звітність може містити суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Аудит проводився з "03" жовтня 2011 р. по "30" березня 2012 р. на підставі договору № 19/11-1/530101852 від 19
листопада 2010 р.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 1368,видане рішенням Аудиторської палати
України № 98 від 26 січня 2001 року,продовжене рішеннями Аудиторської палати України № 158 від 26 січня 2006
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року, № 224/3 від 23.12.2010 р.,чинне до 23 грудня 2015 року.
Місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми):49050, м. Дніпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52,
53,телефон (факс) (0562) 36-21-09
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 (звіту): 30.03.2012 р.

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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва,
в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформація 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 у загальному обсязі 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.
Протягом 2011 року фахівці Товариства продовжили освоєння виробництва труб обсадних і магістральних у корозійностійкому виконанні C95 і Т-95 рівня PSL-3 за стандартом APІ 5CT та нафтогазопровідних труб за стандартом APІ
5L/ІSO 3183 класів X70QS, X70QO (для роботи у високосірчастому середовищі та у морі). У напрямі розвитку виробництва корозійностійких труб розроблені технічні умови на постачання труб стальних безшовних гарячодеформованих, призначених для обладнання трубопроводів, які транспортують сірководневомісне середовище, виготовлені із
сталі категорій міцності Х42-Х52 для родовищ "ГАЗПРОМа".
Проведені підготовчі роботи та забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту Американського інституту нафти APІ 5CT (9-е видання) з виробництва труб обсадних і муфт до них.
Колісобандажне виробництво Товариства розвивалось за такими напрямками:
- проведені підготовчі роботи по забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту на бандажі ГОСТ 3982010;
- проведені підготовчі роботи по забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту на колеса ГОСТ
10791-2011;
- розроблено 9 нових конструкцій бандажів;
- розроблено 12 нових конструкцій коліс, у тому числі, 8 конструкцій механічно оброблених коліс.

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.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупні компанії: в Росії до них відносяться "Газпром", "Лукойл", "ТНК" і
"Роснафта"; 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.
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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.

ОСНОВНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМІТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ.
Товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
1) фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів слід оцінювати як незначні. Власники акцій Товариства мають рівні права впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що
вирішуються шляхом голосування акціонерів;
2) фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі Товариства не слід
вважати суттєвими через відсутність прийняття в звітному кварталі рішення уповноваженого органу про додатковий
випуск акцій;
3) фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями Товариства слід вважати як не суттєвими, через те, що власники акцій мають рівні права, а в Товаристві існує багаторічна дивідендна історія. Протягом звітного
періоду Товариство виплачувало депоновані або своєчасно не одержані дивіденди за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 1999-2001 роки, 2003 рік, 2005 рік і 2006 рік та за 2011 рік було виплачено 216
848 гривень дивідендів своїм акціонерам.
4) недостатню ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів Товариства
їхніми власниками слід вважати несуттєвими, оскільки Товариство має стабільне фінансове становище, акції Товариства включено до Біржового Списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС";
5) дані про законодавчі акти, які регулюють питання імпорту та експорту капіталу і які можуть вплинути на виплату
дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам є загальновідомими і їх вплив кожна зацікавлена сторона повинна оцінювати самостійно;
6) порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, що розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів також є загальновідомим, але будь-які зміни
в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
7) будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів Товариства, включаючи можливість реалізації цих прав не прогнозуються.
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства, які включають, але не обмежуються такими:
1) Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву труб та коліс. Ризик
посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють
металургійну продукції. З метою мінімізації зазначеного ризику Товариство:
- здійснює інвестиції в основні фонди (за останній рік їхні обсяги склали близько 108,3 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.
2) 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.
3) 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.
4) Фінансові ризики. Негативне коливання курсів валют; викривлення фінансової звітності, що, у свою чергу, може
привести до санкцій з боку структур, що перевіряють, держави; існують ризики втрати придбаних у процесі фінансовогосподарської 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 конку42

ренції, збільшення ліквідності;
- користування послугами декількох першокласних банків, що мають високу загальносвітову репутацію;
- 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.
5) Екологічні ризики. Це 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.
6) Ризики в сфері енергетики. Постачання енергоресурсів (електроенергії, природного газу, питної води, технічної
води, теплової енергії, водовідведення, транспортування природного газу) на Товариство здійснюють підприємствамонополісти. 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.
7) 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.
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.

КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ ЕМІТЕНТ.
Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів. 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. Основним клієнтом Товариства в 2011 році, через якого отримано 10% і більше доходу, є ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязі доходів частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 99 %.
Товариство використовує такі канали збуту своєї продукції:
1.Прямі поставки продукції з заводу.
2.Поставки продукції через торгові компанії ІНТЕРПАЙП.
Методи збуту продукції Товариства:
1. Прямі договори.
2. Договори комісії.
У загальному обсязі реалізованої продукції Товариства 36% склали труби гарячекатані нафтопровідні і загального
призначення, 30% - труби обсадні, 26% - колеса, 0,3% - бандажі і кільця.
Географія поставок продукції Товариства розподіляється по регіонах таким чином: Україна (37%), Росія - 26%, країни СНД - 9,7%, Грузія - 0,4%, країни Прибалтики - 0,3%, далеке зарубіжжя - 27%. В межах поставок на далеке зарубіжжя слід відзначити регіон Близького Сходу та Північної Африки (8%), Європи (7%) і Північної Америки (7%). У порівнянні з 2010 роком на 0,8% знизилися поставки в Росію, але майже на 4% збільшилися поставки на експорт у далеке
зарубіжжя.
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У 2011 році за реалізацію продукції на експорт Товариство отримало 3 771 616 тис.грн. (59,9% від загального обсягу продажів), в тому числі у країни СНД - 2 177 825 тис.грн., в країни дальнього зарубіжжя - 1 593 791 тис. грн.
На ринку залізничних коліс і бандажів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є
монополістом в межах України, а також одним з найбільших експортерів суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У
2011 році обсяги виробництва коліс склали 168 тис. тонн.
Безумовно, основним споживачем труб українського виробництва є Росія. За останні роки структура експорту
українських труб до Росії кардинально змінилася. Якщо раніше в ній домінували труби великого діаметра, що використовуються при прокладанні магістральних нафто і газопроводів, то тепер більше половини поставок в Росію припадає на безшовні труби обсадні, бурильні, насосно-компресорні малих і середніх діаметрів. І хоча їх основним споживачем залишається все та ж нафтогазова галузь, але вже зовсім інший її сегмент - видобувний. Причому більше 80%
таких труб, які надходять з України, як раз виготовлені на трубних заводах, що входять в компанію "ІНТЕРПАЙП".
Варто відзначити, що 20 грудня 2011 року між Україною і країнами Митного союзу було підписано угоду про постачання труб. Згідно з ним, у першому півріччі 2012 року трубні підприємства України зможуть безмитно поставити в
Росію, Казахстан і Білорусь 264 тис. т труб - 150 тис. т, 42 тис. т і 72 тис. т відповідно.
У країнах митного союзу Єдиного економічного простору (Росія, Білорусь, Казахстан) ринок фіксований квотами, у
зв'язку з чим Компанія ІНТЕРПАЙП не планує збільшувати на ньому свою присутність. Що стосується регіонів, які
Компанія розраховує активно розвивати в трубному бізнесі, - це країни Європи, Північна Америка і Близький Схід. Що
стосується колісного виробництва, то це ринок Європи.

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.
Постачальниками основної сировини та матеріалів для організації виробничого процесу Товариства за звітний період є вітчизняні а також іноземні підприємства.
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
ВАТ "Ліпецький металургійний завод "Свободный сокол", 398007, Росія, м. Ліпецьк
ВАТ "Косогорський металургійний завод", 3009003, Росія, м. Тула, пос. Коса Гора
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.
У 2011 році 92,8% трубної заготовки було отримано з ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат". Ціна за
рік постачань постійно змінювалась, але у порівнянні з показниками початку і кінця звітного року у середньому не відрізняється.
Поставки чавуну у 2011 році здійснювались згідно укладених підприємством договорів з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - 89,1% від загального обсягу. За звітний період ціна на чавун у порівнянні до показників на початок звітного року
зменшилась на 9,7%.
З ВАТ "Челябінський металургійний комбінат" отримано 6 % від загального обсягу постачання чавуну.
Металобрухт постачається з ВАТ "Дніпропетровський Втормет", його доля в загальному обсязі постачання складає 100 %. За звітний період ціна на металобрухт у порівнянні до показників на початок звітного року зменшилась на
16,42%.
В загальному обсязі поставок доля імпортної трубної заготовки становить 94,9%, доля імпортного чавуну - 10,93%
Альтернативними постачальниками трубної заготовки є:
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", 49081, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росія, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1.
ВАТ "Волжський трубний завод", 404119, Росія, м. Волжський, Волгоградської обл., вул. Автодорога 7, буд. 6.
Альтернативними постачальниками чавуну є:
ВАТ "Новоліпецький металургійний комбінат", Росія, м. Ліпецьк, пл. Металургів 2.
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.
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Промисловий та експортний потенціали підприємств гірничо-металургійного комплексу України сьогодні є базовими елементами економіки держави, що залежить від стану ГМК, насамперед, тому, що металургія - основний донор
бюджету, один з головних постачальників валюти в Україну.
З роботою ГМК мають прямий і зворотний зв'язок енергетика, вуглевидобуток, машинобудування, будівництво, фінансова сфера тощо. Ці, та багато інших галузей спираються на металургійну промисловість і працюють на неї.
В даний час галузь забезпечує близько 500 тис. робочих місць у найбільш густонаселених регіонах країни, значною мірою формує її інвестиційний потенціал, науково-технічну перспективу. До недавнього часу металургійна промисловість України за обсягами виробництва займала сьоме місце в світі і, завдяки значним обсягам експорту і надходженню валюти від продажу металопродукції на зовнішніх ринках, забезпечувала відносну стабільність курсу гривні
по відношенню до долара.
Слід зазначити, що криза світової економіки вплинула на підприємства ГМК України, які останнім часом значно
скоротили марочний і розмірний сортаментний ряд своєї продукції, набагато зменшили виробництво високотехнологічної продукції.
Головна причина в тому, що гірничо-металургійні підприємства України за високими цінами на металопродукцію в
попередні роки віддали перевагу нарощуванню обсягів виробництва, а не переобладнанню, модернізації і реконструкції виробничих потужностей.
В результаті зношеність фондів ГМК України становить приблизно 65%, в галузі використовуються застарілі технології виробництва, а собівартість продукції занадто висока. Покращення цих показників не відбулося і найближчим
часом.
За сортаменту і якості продукції відставання українських металургійних підприємств, наприклад, від російських,
настільки значне, що для його подолання знадобляться десятки років роботи за умови здійснення масштабної модернізації.
Енергоємність виробництва 1 т сталі, враховуючи витрати коксу, електроенергії та природного газу, на українських
металургійних комбінатах сягає 840 кг умовного палива. На відповідних підприємствах країн ЄС вона в 1,9 рази менше (450 кг у. Т. / т). У структурі собівартості металопрокату в Україну витрати на паливно-енергетичні ресурси складають 50%, в той час як для промислово розвинених країн цей показник дорівнює 20%.
Крім того, енергоємність, сумарні енерговитрати на виробництво чавуну, сталі і прокату на українських комбінатах
приблизно на 30% більше, ніж на підприємствах країн ЄС, і вище, ніж на аналогічних комбінатах Росії.
У частині забезпеченості електроенергією можна вважати, що українські та російські металургійні комбінати перебувають приблизно в однакових умовах, а ось що стосується забезпеченості газом, то тут позиції української металургії значно гірше, ніж російської, так як Україна купує газ у Росії, причому ціни на нього для Україна будуть зростати.
Аналіз світових тенденцій використання труб і виробів з них за останні 7-10 років свідчить, що основна область застосування сталевих труб - це різні види трубопроводів (більше 50% від загального обсягу виробництва). 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 доводиться на
нарізні труби нафтового сортаменту. Приблизно 30% труб, що випускаються, використовується споживачами в машинобудівних галузях як напівфабрикати з метою виробництва деталей, вузлів та елементів конструкцій машин і механізмів.
Основні споживачі металопродукції - базові галузі промисловості - машинобудування, автомобілебудування, будівництво та ін. На найближчу перспективу у продукції чорної металургії немає конкурентів і немає реальних замінників.
Вимоги до металопродукції (в частині механічних властивостей, корозійної стійкості, відсутності дефектів та ін.)
постійно розширюються. Спроможність споживачів металопродукції повністю залежить від стану світової економіки.
В даний час багато що говорить про перехід трубної підгалузі на якісно новий етап розвитку, який характерний
ускладненням умов експлуатації та розширенням стандартами прав споживачів щодо посилення вимог до якості продукції, а також безаварійності її функціонування.
При цьому мають місце основні тенденції:
- регламентація способів виробництва сталей, з яких виготовляються труби, і способів виробництва труб (в ряді
стандартів регламентується спосіб виплавки сталі, вводяться обмеження по пластичній деформації після термообробки, в ряді стандартів на зварні труби обумовлюється, яким способом повинні бути зварені труби);
- підвищені вимоги до механічних, фізичних (міцність, в'язкість, і т.д.) і фізико-хімічних (корозійна стійкість, холодостійкість, жароміцність та ін.) властивостей матеріалу;
- підвищені вимоги до методів контролю якості труб (гідро випробування, неруйнівні методи контролю);
- розширення застосування видів з'єднань нарізних труб з підвищеними експлуатаційними характеристиками;
- широке впровадження нових видів трубної продукції, зокрема, труб з двох-і тришаровими полімерними покриттями, труб із зовнішньої і внутрішньої футеровкою) та ін.;
- постійне підвищення попиту на продукцію з захисними покриттями (оцинковані, дифузійно-оцинковані, нікельовані труби, труби з алюмінієвими і полімерними покриттями);
- підвищені вимоги до захисту труб від ушкоджень та корозії в процесі транспортування та зберігання, а також до
виду і якості маркування, таврування і упаковки продукції.
Ці тенденції до підвищення споживчих властивостей спостерігаються на ринках безшовних бурильних, обсадних,
насосно-компресорних і магістральних гарячекатаних труб для газо-і нафтопроводів.
Аналіз показує, що підвищеним попитом на ринку користуються газо-і нафтопровідні труби підвищеної довговічності у корозійно активних високо мінералізованих і що містять сірководень середовищах.
Звертає на себе увагу активний розвиток технології дифузійного цинкування труб і муфт в Росії. Виробничі потужності з дифузійного цинкування труб і муфт до них створені у Московській області на базі НВО "Неоцинк", для дифузійного цинкування до 2 млн. муфт - на Першоуральському трубному заводі, ведуться роботи по впровадженню дифузійного цинкування муфт на Сінарському трубному заводі. Більш 60 свердловин в Росії та 4 в Україні вже обладна45

ні цими трубами, що мають в 3-5 разів більш високу стійкість.
До 30% насосно-компресорних труб без покриття у Росії вже оснащуються дифузійно-оцинкованими муфтами, що
мають підвищену зносостійкість різьблення. Ведеться робота по створенню європейських стандартів на даний вид
продукції.
На виробництві безшовних труб нафтового сортаменту все сильніше позначається світова тенденція до збільшення обсягів розвідки та видобутку нафти на морських шельфах і на підвищених глибинах.
В даний час інтенсивно розробляються програми освоєння найбільших за світовими масштабами 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 низько вуглецеві і високо леговані корозійностійкі труби.
Стосовно тенденцій розвитку галузі в Україні слід зазначити, що українські виробники труб в 2011 році наростили
виробництво на 28% в порівнянні з 2010 р. до 2,3 млн. т (згідно з даними об'єднання "Укртрубопром"). Відзначено збільшення обсягів виробництва у більшості українських виробників.
Найбільше зростання виробничих показників за підсумками 2011 р. продемонстрували такі підприємства як Харцизький ТЗ (104,1% до 2010 р.), завод "ЮТіСТ" (54,9%), Дніпропетровський ТЗ (27,1%) і ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
(19,7%). Спад був зафіксований тільки на ММК ім. Ілліча (54,9%) та Луганському ТЗ (-13,3%).
Значно, на 12%, виріс випуск безшовних труб, виробництво яких в Україні в минулому році, досягло 900 тис. тонн.
Сприяв збільшенню завантаження потужностей більшою мірою попит на зовнішніх ринках. Частка експортних замовлень в загальному обсязі продажів заводів труб склала близько 80%. Споживання безшовних труб в Україні за підсумками 2011 року збільшилася на 27%, до 225 тис. тонн. Найбільш істотний приріст продажів у порівнянні з минулим
роком відзначений у сегменті гарячекатаних труб загального призначення.
Планується зростання попиту на труби нафтогазового сортаменту, яке обумовлене збільшенням видобутку нафти
і газу на старих родовищах і роботами з освоєння шельфу Азово-Чорноморського басейну і в акваторії Азовського
моря.
Досить назвати Одеське і Безіменне родовища у північно-західній частині Чорного моря з ресурсними запасами не
менше 35 мільярдів кубічних метрів природного газу, а також нафтове родовище Суботіна на Прикерченському шельфі Чорного моря. Ресурси Азовського і Чорного морів в українській економічній зоні становлять від 1,5 до 2,3 мільярдів тонн умовного палива.
Оцінюючи позиції Товариства на ринку виробників, слід відзначити, що підприємство є лідером в Україні серед виробників безшовних труб. Його частка в загальному обсязі виробленої трубної продукції в Україні становить близько
18% (405 тис. т).
На ринку залізничних коліс і бандажів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є
монополістом в межах України, а також одним з найбільших експортерів суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНКУРЕНЦІЮ В ГАЛУЗІ, ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ЕМІТЕНТА.
Трубна промисловість у світовому масштабі належить до виробничих галузей, які характеризуються стійкими вимогами до якості продукції, її видів і сортаменту.
Світовий попит на безшовні сталеві труби (і, відповідно, - їх випуск) за останні 10-12 років коливається в межах 1822 млн. тонн на рік, а рівень виробничих потужностей з випуску безшовних труб складає в світі 32 - 34 млн. тонн.
При очевидному переваженні пропозиції на труби над попитом на них, конкурентоспроможність продукції трубних
заводів забезпечується, в першу чергу, якістю продукції, обумовленою рівнем технічної оснащеності підприємств.
Природно, що покупець віддає перевагу тим виробникам, чия продукція за інших рівних умов (ціна, товарний вигляд,
оперативність поставки, тощо) має підвищені споживчі властивості - міцність, довговічність, точність і тощо.
У межах трубної галузі України основними конкурентами Товариства за окремими типорозмірами труб є ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО-ТЬЮБ" (м. Нікополь), ВАТ "Дніпропетровський трубний завод (м. Дніпропетровськ), ВАТ" Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (м. Маріуполь).
Основними конкурентами на російському ринку по всьому сортаменту продукції є підприємства, які входять в Трубну металургійну компанію і Групу ЧТПЗ.
"Трубна металургійна компанія" (ТМК) - найбільший російський виробник труб, входить в трійку лідерів світового
трубного бізнесу. Компанія виробляє широкий спектр труб, які використовуються в нафтогазовому секторі, в хімічній і
нафтохімічній промисловості, у будівництві та житлово-комунальному господарстві, судно-і авіабудуванні, а також в
космічній техніці. Частка ТМК у виробництві трубної продукції Росії складає 33% (3,2 млн. тонн).
Для вирішення питання розвитку потужностей з виробництва труб нафтового сортаменту, основного виду продукції трубних заводів ТМК був застосований комплексний підхід, в результаті чого модернізації були піддані всі технологічні процеси та операції: від виробництва трубної заготовки до відвантаження готової продукції.
Група ЧТПЗ - ВАТ "Першоуральський Новотрубний завод" (м. Першоуральськ), ВАТ "Челябінський трубний завод"
(м. Челябінськ).
Група ЧТПЗ створена у 2002 році і в даний час є однією з провідних промислових груп металургійного комплексу
Росії. За підсумками 2011 року частка компанії серед російських виробників склала 18% (1,8 млн. т). Основними споживачами продукції є провідні підприємства нафтогазового і енергетичного комплексу Росії, підприємства машинобудування, чорної металургії, будівельної індустрії та сільського господарства. Продукція, що випускається, експортується більш ніж в 20 країн світу.
На всіх ринках "ТМК" та "ЧТПЗ" мають переважні конкурентні позиції.
З утворенням Єдиного економічного простору Росії, Білорусії і Казахстану трубний ринок приріс низкою підприємств з Білорусії та Казахстану. Компанія KSP Steel з Казахстану (виробляє обсадні труби, нафтогазопровідні і загального призначення), Білоруський металургійний завод (БМЗ), що випускає труби загального призначення і нафтогазопровідні.
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Загострення конкуренції на зовнішніх ринках всіх видів металопродукції змушує компанії України боротися за ті канали збуту, що залишаються. І в цьому сенсі збереження позицій на ринку Російської Федерації є важливим фактором
зниження ризиків для вітчизняної трубної підгалузі.
Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбінати Бельгії, Німеччини,
Франції, Італії, Польщі, Словаччини, а на Сході - комбінати Японії, Китаю, Індії, Південної Кореї. Серед основних виробників на ринку Азії, Європи та США можна виділити наступні:
Холдингова компанія Tenarіs - лідируючий світовий виробник і постачальник безшовної і зварної сталевої трубної
продукції, призначеної для буріння і видобутку нафти і газу. Tenarіs також здійснює поставку широкого асортименту
трубної продукції і послуг для переробних заводів, являється провідним регіональним постачальником сталевих труб
для газопроводів в Південній Америці. Щорічна продуктивність Tenarіs - 3,3 мільйонів тонн безшовної, і 2,8 мільйонів
тонн зварної трубної продукції.
Компанія "Vallourec" (Бельгія) - світовий лідер з виробництва безшовних сталевих труб, розроблених спеціально
для нафтогазової промисловості, енергетики, а також для іншого промислового застосування.
ТМК ІPSCO - північноамериканський підрозділ ТМК. Компанія виробляє широкий асортимент зварних і безшовних
труб з вуглецевої сталі, переважно для нафтогазової галузі - насосно-компресорні, бурильні, обсадні і нафтогазопровідні труби, а також труби з преміальними різьбовими з'єднаннями сімейства "Ultra". ТМК ІPSCO також виробляє зварні труби промислового призначення і сталеву заготовку для виробництва безшовних труб. ТМК ІPSCO також є провідним виробником труб для енергетики. Компанія управляє сталеливарним заводом і дев'ятьма трубними заводами у
семи штатах США.
"Sumіtomo Corporatіon" одна з найбільших торгових компаній Японії. Вона включає в себе 31 філію в Японії та 130
- за кордоном. Компанія займається міжнародною торгівлею труб для машинобудування, нафтогазової галузі. Крім
безшовних труб, компанія також виробляє широкий спектр зварних труб, а також інші труби та займає близько 10%
світового експортного ринку.
Компанія JFE Steel (Японія) - постачальник високоякісних магістральних труб для численних трубопровідних проектів по всьому світу.
Лідируючі світові виробники і постачальники безшовної і зварної сталевої трубної продукції у Китаї:
- Компанія Chengdu Seamless Steel Tube Plant - найбільший виробник безшовних труб.
- Компанія Dalіan Ns tradіng Co. Ltd,
- Компанія "Баостіл" ("Баошань Айрон Енд Стіл") та ін.
Слід очікувати, що вже в найближчому майбутньому металурги Китаю, завдяки швидким темпам розвитку, витіснять металопродукцію інших постачальників з ринків Близького Сходу та Індокитаю, що ускладнить продаж української металопродукції за світовими цінами.
Російська металургія за будь-яких потрясінь світової економіки має додатковий запас міцності в порівнянні з українським ГМК. Більш низька собівартість, кращі сортамент і якість продукції забезпечують металургійним комбінатам
Росії більші прибутки і, як результат, великі фінансові можливості, які, до речі, використовувалися і в попередні роки, і
в даний час, головним чином для розвитку та якнайшвидшої модернізації виробництва. Можна не сумніватися, що
росіяни обмежать свій внутрішній ринок сталевого прокату від іноземних виробників, а свій експорт, у тому числі в
Україну, будуть нарощувати.
Незважаючи на зазначені вище фактори, труби виробництва ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" користуються стабільним попитом на російському ринку. По-перше, вони дешевше не тільки китайських, а й тих, що випускаються в Росії. Подруге, компанія ІНТЕРПАЙП дотримується умов контрактів чіткіше російських конкурентів. В "Газпромнафти" РФ
стверджують, що в 2010 році трубники Росії прострочили до 12% обсягу поставок на їх адресу, а для ТНК-ВР частка
невиконаних замовлень по окремих позиціях перевищила 28%. Не дивно, що основними покупцями продукції нашого
підприємства в Росії є такі гіганти, як "Лукойл" і ТНК-ВР.
Більшість трубної продукції Товариства за своїми технічними характеристиками не поступається закордонним
аналогам. Особливістю трубної продукції Товариства являється підвищена точність труб по діаметру, що дозволило
опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами і підтримувати достатній рівень
реалізації їх на американському і середньоазіатському ринках.
Але конкуренція на трубному ринку дуже висока, тому Товариство шукає напрямки й регіони для просування своєї
продукції. Товариство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробництва складних
видів продукції: корозійностійких труб, труб з високо герметичним з'єднанням UPJ, прецизійних труб, а також високоміцних залізничних коліс у відповідності з кон'юнктурою, що склалася у світі. Освоєння виробництва обсадних труб з
високоміцних марок сталі з з'єднанням UPJ дозволить нам забезпечити українські нафтогазові компанії конкурентоспроможною продукцією і скоротити їх витрати на закупівлю більш дорогих зарубіжних аналогів. Розроблена технологія і
освоєне виробництво сталевих безшовних обсадних труб класу міцності Q125, що сертифіковані Американським Інститутом Нафти.
З 2009 року ведеться впровадження виробництва нафтогазопровідних труб для морських умов та у високосірчастому середовищі по специфікації APІ 5L, а також обсадних труб класу міцності L80 9Cr и L80 13Cr, C90 и Т95 з підвищеними антикорозійними властивостями по стандарту ДСТУ ІSO 11960:2006 і специфікації APІ 5CT.
В даний час освоєно виробництво більш 240 типорозмірів коліс, які відповідають різним вимогам споживачів.
Технології і власні розробки, що використовуються в Товаристві, дозволяють виробляти суцільнокатані колеса, що
відповідають вимогам стандартів UІC 812-3, EBN 918277, EN 13262, а також багатьом іншим технічним умовам. Товариство впроваджує прогресивні технології виробництва сталі для виробництва залізничних коліс і сучасні методи контролю, введені в експлуатацію лінії повної профільної обробки та автоматичного контролю залізничних коліс.
Слід зазначити, що за співвідношенням характеристик міцності і пластичності, рівнем механічних властивостей
суцільнокатані колеса підвищеної твердості, вироблені на ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукції конкурентів.
47

Для забезпечення вимог стандартів по використанню металу електрометалургійної виплавки для виробництва
труб, а також забезпечення заводів Компанії ІНТЕРПАЙП заготовкою власного виробництва, у 2011 році введений в
експлуатацію новий електросталеплавильний комплекс ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь" потужністю 1,32
млн. т. для виробництва безперервнолитої заготовки.
Продукція нового сталеплавильного комплексу означає для ІНТЕРПАЙП перехід до вертикально інтегрованої
структури компанії: від заготівлі брухту через виплавку сталі до виробництва сталевих труб і залізничних коліс. Це
дозволить заводам Компанії значно покращити технологічні процеси виробництва, налагодити випуск конкурентоспроможних якісних видів сталі і прокату, знизити собівартість продукції.
Споживачами трубної заготовки ТОВ "Металургійний завод" "Дніпросталь" стануть два заводи компанії: ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" і ТОВ "ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ". Після виходу ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь" у 2014 році
на проектну потужність забезпеченість заводів Компанії ІНТЕРПАЙП своєю заготовкою для виробництва безшовних
труб та коліс складе 90%. При цьому очікується значне зниження витратного коефіцієнта металу. Тільки на трубах
економія металу може скласти близько 5000 тонн на рік.

ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.
Основним напрямом діяльності Товариства у 2012 році є організація ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямована на зниження витрат, максимізацію прибутку, зростання продуктивності праці та підвищення якості продукції, що випускається.
Для виконання цього необхідно забезпечити:
1. Виконання бюджету витрат на 2012 рік, в якому заплановано скорочення питомої витрати металу на 2% в порівнянні з фактом 2011 року в основному за рахунок виробництва продукції з нової безперервнолитої заготовки.
2. Досягнення зростання продуктивності праці на 9% в порівнянні з фактом 2011 року.
3. Скорочення оборотності оборотних коштів до рівня 51 днів.
4. Освоєння виробництва труб і коліс з безперервнолитої заготовки ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ".
5. Сертифікацію системи управління якістю ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відповідно до вимог стандарту ІRІS.
6. Сертифікацію трубної продукції в корозійностійкої виконанні за стандартами Американського інституту нафти 5L
та 5CT;
7. Освоєння виробництва і сертифікацію в Системі сертифікації на Федеральному залізничному транспорті нових
видів центрів коліс катаних.
8. Удосконалення функціонування Системи управління якістю, системи охорони навколишнього середовища, а також корпоративної культури, що сприяє максимальній задоволеності персоналу підприємства.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її 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 2005-2011 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 2011 року були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби на суму 13 624 тис. грн..
Придбання запасів за останні п'ять років збільшується пропорційно зростанню товарної продукції.
У звітному 2011 році освоєно 114,3 млн. грн. капітальних вкладень, з яких основну частку займає фінансування
нових інвестиційних проектів у розмірі 108,3 млн. грн, а також модернізації діючого обладнання в розмірі 4,2 млн. грн.
Інформація про суттєві капітальні фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю Товариства, які
Товариство планує здійснити протягом 2012 року:
1. "Модернізація питних насосів водокачки №2 теплосилового цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення Товариства питною водою при зниженні витрат електроенергії з 520 тис.кВтч до 290 тис.кВтч в рік за рахунок установки нового насосного агрегату з системою автоматики і частотним регулюванням. План - 86 885 грн. з
ПДВ.
2. "Модернізація водокачки №3 теплосилового цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення Товариства оборотною водою при зниженні витрат електроенергії з 576 тис.кВтч до 235 тис.кВтч в рік. за рахунок заміни
схеми роботи приводу насоса на схему з системою автоматики і частотним регулюванням. План - 71 207 грн. з ПДВ
3. "Модернізація БОС вакууматора теплосилового цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення
вакууматора мартену оборотною водою при зниженні витрат електроенергії з 981 тис.кВтч до 691 тис.кВтч в рік за
рахунок заміни схеми роботи приводу насоса на схему з системою автоматики і частотним регулюванням. План - 92
946 грн. з ПДВ
4. "Модернізація освітлення столів відділу технічного контролю в трубопрокатних цехах №3, №4, та №5 ВАТ "ІН48

ТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є зниження вжитку електроенергії на освітлення столів ОТК трубних цехів з 1 146
тис.кВтч/рік до 520 тис.кВтч/рік. План - 295 674 грн. з ПДВ
5. "Модернізація питних насосів насосної №2 теплосилового цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення Товариства питною водою при зниженні витрат електроенергії з 547 тис.кВтч до 311 тис.кВтч в рік за рахунок
установки нового насосного агрегату з системою автоматики і частотним регулюванням. План - 29 040 грн. з ПДВ
6. "Модернізація насосів відстійника окалини прокату трубопрокатного цеху №4 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою
проекту є зниження вжитку електроенергії. План - 243 736 грн. з ПДВ
7. "Модернізація електроприводу машини вивантаження КП-1 в трубопрокатному цеху №3 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Метою проекту є зниження вжитку електроенергії. План - 142 093 грн. з ПДВ
8. "Розробка і використання програми автоматизованого налаштування АРД діаграм установки "Уніськан-промінь"
у колесопрокатному цеху. Метою проекту є доопрацювання програмного забезпечення. План - 153 000 грн. з ПДВ.
9. "Забезпечення роботи цехів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на безперервно-литому металі виробництва товариства з
обмеженою відповідальністю "МЕТАЛЦРГІЙНОГО ЗАВОД" "ДНІПРОСТАЛЬ". Метою проекту є забезпечення розвантаження, складування та порізка НЛЗ для виробництва труб в цеху нафто - газового сортаменту (стан 5-12), цеха нафто - газового сортаменту (стан 140). План - 3 164 881 грн. з ПДВ.
10. "Установка пили для різання заготівки у цеху нафто - газового сортаменту (ст.140) та (стан 5-12) ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення розвантаження, складування та порізка НЛЗ для виробництва труб в цеху
нафто - газового сортаменту (стан 5-12), (стан 140). План - 14 474 700 грн. з ПДВ.
11. "Придбання верстата на 1-шу механічну обробку коліс у колесопрокатний цех". Метою проекту є виключення
риску невиконання бюджету 2013-2014 р.р. План - 10 560 000 грн. з ПДВ.
12. "Модернізація стенду МПС "ЮГ" у колесопрокатному цеху". Метою проекту є усунення дефіциту по контролю
коліс. План - 7 200 000 грн. з ПДВ.
13. "Забезпечення виконання вимог стандартів APІ 5 CT та ГОСТ Р в частині МПД муфт в цеху нафто - газового
сортаменту". Метою проекту є усунення дефіциту по МПД муфт. План - 5 058 798 грн. з ПДВ.
14. "Забезпечення виробництва муфт для обсадних труб для трубопрокатний цехів №4, №5 та №2 на ВАТ "ІНТЕРПАЙП". Метою проекту є забезпечення виробництва муфт для обсадних труб відповідно до вимог стандартів АPІ 5
CT, ГОСТ Р 53366 та ГОСТ 632 - в 2013-14 р. План - 20 080 704 грн. з ПДВ.
15. "Установка гідропресів в 4,5,6-ий прольоти цеха нафто - газового сортаменту (стан 5-12)". Метою проекту є забезпечення виконання вимог стандартів в частині гідроопресовки труб. План - 48 000 000 грн. з ПДВ.
16. "Заміна муфтонаверточних верстатів в 4-ом і 5-ом прольотах цеха нафто - газового сортаменту (стан 5-12)
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення виробництва труб відповідно до вимог стандартів APІ 5ct,
ГОСТ 632, ГОСТ. План - 6 040 991 грн. з ПДВ.
17. "Лінія фінішної обробки труб у цеху нафто - газового сортаменту (стан 5-12)". Метою проекту є забезпечення
виробництва труб відповідно до вимог стандартів APІ 5ct, ГОСТ 632, ГОСТ. План - 19 806 080 грн. з ПДВ.
18. "Забезпечення виконання вимог стандартів по неруйнівному контролю обсадних труб з термообробкою в трубопрокатному цеху №4 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення виконання вимог стандартів (APІ 5 CT,
ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 53366) в частині неруйнівного контролю дефектів при виробництві обсадних труб (і140-340 мм)
з термообробкою. План - 1 460 648 грн. з ПДВ
19. "Установка комплексу неруйнівного контролю тіла і кінців труб в трубопрокатному цеху №5 ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ". Метою проекту є забезпечення виконання вимог стандартів (APІ 5 CT, ГОСТ Р 53366, APІ 5l) в частині неруйнівного контролю дефектів при виробництві обсадних та гладких труб в ТПЦ №5. Фактично сплачено - 4 495 996 грн. з
ПДВ.
20. "Установка пилки розрізу заготовки у заготівельному відділенні колесопрокатного цеху ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Метою проекту є забезпечення роботи заготівельного відділення КПЦ на безперервно-литому металі в діапазоні довжин 6,0 -9,85 м-код і і 410-470 мм (у сортаменті ТОВ "МЗ "Дніпросталь"). План - 23 384 050 грн. з ПДВ
21. "Забезпечення вимог нової редакції ГОСТ 10791 при виробництві коліс і 957 мм в колесопрокатному цеху ВАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ". Метою проекту є забезпечення виконання вимог ГОСТ 10791-2010 при виробництві коліс і 957 мм.
План - 581 361 грн. з ПДВ
22. "Проект №1 "Припинення скидів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" забруднених стічних вод в річку Дніпро". Метою проекту є зменшення скидання в р. Дніпро забруднених стічних вод на 3,5 млн.м3/рік, очищених до концентрацій :по залізу 0,4 міліграм./літр; по нафтопродуктах - 0,3 міліграм/літр;по зважених речовинах - 4,1. План - 7 787 306 грн. з ПДВ
Фінансування вище перелічених інвестиційних проектів планується здійснити за рахунок власних коштів.
Відповідно до Плану придбання основних засобів в 2012 році на придбання основних засобів планується витратити 4 318 768 грн. з ПДВ
В 2012 році на науково-дослідні роботи планується витратити 1 110 407 грн. з ПДВ

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
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(або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Визнання, оцінка й облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 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. Для забезпечення господарської діяльності на балансі Товариства обліковуються
основні засоби:
- на початок звітного року первісна вартість основних засобів складає - 3 587 077 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає - 2 495 196 тис. грн., знос основних засобів складає - 1 091 881 тис.грн.
- на кінець звітного року первісна вартість основних засобів складає - 3 821 640 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає - 2 366 251 тис. грн., знос основних засобів складає - 1 455 389 тис. грн.
Товариство переоцінює об'єкти основних засобів на дату балансу, якщо його залишкова вартість значно 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 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". Протягом звітного року переоцінки основних засобів не здійснювалась.
За звітний рік у Товариства не сталося зменшення чи відновлення корисності. Змін у структурі основних засобів,
методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів протягом звітного року не відбувалось.
У 2011 році на Товариство надійшло промислово-виробничих фондів на суму 248 269 тис. грн., а вибуло - на 13
706 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 2011 року найбільшу питому вагу складають групи: машини й
устаткування - 70,93%; будинки, спорудження та передавальні пристрої - 26,43%.
Ступень використання виробничих потужностей за звітний рік склала:
- по виробництву сталі - 72,4%;
- по виробництву суцільнокатаних залізничних коліс - 71,2%;
- по виробництву залізничних бандажів - 7,6%;
- по виробництву сталевих труб - 78,6%.
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 2011 році Товариством проводився комплекс заходів, пов'язаних з підтримуванням працездатності і відновленням стану основних фондів.
Загальна сума витрат у 2011 році на заходи щодо капітального і поточного ремонтів устаткування, будівель, споруд і технічного оснащення склала близько 245 млн.грн.
В 2012 році планується проведення поточних ремонтів основних засобів в обсязі 163 585 тис.грн. і капітальних ремонтів 138 008 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 2012 р. планується проведення модернізації обладнання Товариства на суму 14 961 тис. грн. (капітальний ремонт з модернізацією - 13 701 тис. грн., план придбання основних засобів - 4 318 тис. грн.)
Витрати на фінансування заходів плану придбання основних засобів та плану капітальних ремонтів на 2012 рік: власні засоби.
В рамках модернізації виробничого обладнання запланована низка капітальних ремонтів, таких як: капітальний
ремонт станків 1В502, КС1114, САС, ХПТ-3 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 приз50

наченням. 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 №680120030 від
15.12.2011р. та №680112081 від 01.01.2012р. на загальну суму - 51 379,48 грн. з ПДВ; ВАТ "Дніпропетровський Втормет" згідно договору оренди №680120340 від 01.01.2012р. на суму 274 199,30 грн. з ПДВ; ПрАТ "КИЇВСТАР" згідно
договору оренди №680120681 від 01.01.2012р. на суму 9 050,00 грн. з ПДВ; ТОВ "МЗ "Дніпросталь" згідно договорам
оренди №680120454 від 01.01.2012р., №680120455 від 01.01.2012р., №680120351 від 01.01.2012р., №680120336 від
01.01.2012р. на загальну суму 371 106,00 грн. з ПДВ; ТОВ "Фірма "ВІП-ГАРАНТ" згідно договорам оренди
№680120341 від 01.01.2012р. та №680120329 від 01.01.2012р. на загальну суму 21 054,46 грн. з ПДВ, та іншим дрібним орендарям.
На Товаристві впроваджена система управління навколишнім природним середовищем, яка охоплює усі види діяльності Товариства, від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції. Система
управління навколишнім природним середовищем сертифікована незалежним органом по сертифікації TUV Sndastrіe
Servіs Gmbn на відповідність стандарту ІSO серії 14001: 2004.
Екологічна політика Товариства затверджена Головою Правління Товариства, та передбачає мінімізацію відходів
та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ірунтів. 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 та включає такі основні
напрямки:
- контроль відповідності документації Товариства вимогам природоохоронного законодавства;
- контроль якості, кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у річку Дніпро;
- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інш.
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 і 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 2011 році був проведений сертифікаційний аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ІSO 14001:
2004. По результатам аудиту було одержано сертифікат відповідності вимогам стандарту строком на три роки. Також
була відмічена участь Товариства у Національній програмі поліпшення екологічної ситуації в Дніпропетровській області та Програмі "Здоров'я нації" і у щорічних виставках "Екологія".
В Товаристві постійно проводиться робота по заміні або по встановленню нових пилогазоочисних споруд. Валові
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшено на 343 тони у порівнянні з 2010 роком.
Скидання стічних вод Товариством здійснюється у річку Дніпро згідно нормативів граничнодопустимих скидів. Перевищення лімітів по забору та скиду води не відбувалось. Скид стічних вод Товариства у річку Дніпро склав - 4
млн.262 тис.м3, що на 1 млн. 081 тис.м3 менше, ніж за звітний період 2010 року.
Товариство увійшло до обласної "Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровській області". Згідно
"Програми.." в Товаристві реалізується інвестиційний проект "Припинення скиду стічних вод у р. Дніпро". Термін впровадження заходу - 1.07.2012 р.
В Товаристві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з Товариства
здійснюється згідно договорів з підрядними організаціями, які мають ліцензії на операції з відходами.
На шлакових відвалах Товариства ведуться роботи по переробці мартенівського шлаку. Щорічно перероблюється
близько 300 тис. тон шлаку.
Згідно із Законом України про відходи, в Товаристві розроблено технічні паспорти відходів і паспорти місць видалення відходів, які погоджені з органами державного нагляду.
На всі напрямки екологічного впливу виробництва Товариство має відповідні ліміти та дозволи, а саме: 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 підприємства є:
- з 01.07.2006р. Єврокомісією введені мита на безшовні труби виробництва Товариства в розмірі 25,1%;
- зростання залізничних тарифів та цін на газ, метал відбивається на збільшенні собівартості продукції.
На діяльність Товариства також впливають зміни кон'юнктури на ринках збуту суцільнокатаних коліс, бандажів та
сталевих труб, у тому числі:
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- 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;
- зміна життєвих цінностей - неадекватна оцінка змін, що відбуваються. Зниження, щільно до втрати, необхідного
рівня корпоративної культури, почуття причетності до результатів діяльності Товариства.
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.
Нестабільна політична обстановка у країні та внутрішні суперечності мають істотний вплив на зовнішньоекономічну діяльність Товариства, 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.
Внутрішнє українське антимонопольне законодавство істотно обмежує можливості Товариства по наданню тиску
на покупця продукції у будь-якій формі, включаючи відмовлення від виробництва монопольних видів продукції.
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.
Впливають на діяльність Товариства 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 Товариства, є 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 2011 року Товариством було сплачено штрафні санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань з оплати
по господарським договорам наступним контрагентам: ТОВ "Укрпромспецавтоматика" - 63 293,14 грн.; ЗАТ "Електропромислова компанія" - 3 867,47 грн.; ТОВ "Дніпротехпром" - 28 973,21 грн.; ТОВ "Рома ЛТД" - 36 145,84 грн.; ПП
"Спектран" - 6 620,90 грн.; ПП "ТМВ" - 657,21 грн.; ТОВ "Центральна транспортна компанія" - 4 959,39 грн.; ТОВ "Укрметалсервіс" - 729,09 грн.; ТОВ "Еталон-Прибор" - 361,97 грн.; ТОВ "ПКП Гормаш" - 2 701,20 грн.; ТОВ "ДніпроТехноцентр" - 2 686,08 грн.; ПП Андрейченко І.В. - 45 082,58 грн.; ТОВ "Опторг" - 583,96 грн.; ТОВ "Сонар" - 473,37
грн.; ТОВ "Промметсплав" - 32 850,00 грн.; ЗАТ "Запорізький абразивний комбінат" - 1 381,24 грн.; ТОВ "Ольга" - 5
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977,33 грн.; ТОВ "Елемер Україна" - 3 020,09 грн.; ТОВ "РТІ" - 1 176,84 грн.; ЗАТ "Гормаш" - 786,74 грн.; ТОВ "Стронг
Україна" - 481,89 грн.; ТОВ "ЗапорожСпецСплав" - 304 865,44 грн.; ЗАТ "Самміт" - 438,17 грн.; ПП "МДА-Групп" - 27
327,41 грн.; ТОВ "Коксотрейд" - 89 863,79 грн.; ТОВ "НВП "Іст Лайн" - 39 785,18 грн.; ЗАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - 580 743,54 грн.; ТОВ "Універсал Центр" - 16 644,32 грн.; ТОВ "Лідер Електрик" - 1 535,01 грн.; ТОВ
"Південна промислова компанія" - 533,70 грн.; ПП "Фірма "Бона" - 3 692,01 грн.; ТОВ "Дніпроліга" - 11 500,84 грн.;
ПТБП "Ювес" - 436 567,14 грн.; УНІ и ПІСК ім. В.М.Шимановського - 30 562,24 грн.; АТЗТ "Втормет" - 57 919,08 грн.;
ТОВ "Імпульс" - 24 479,03 грн.; ПП "Електрокомплект" - 4 452,12 грн.; ДП з ІІ "Спекта" - 2 465,93 грн.; ТОВ Фірма "АВ
Центр" - 5 387,81 грн.; ТОВ "Пром-Електро" - 3 728,10 грн.; ТОВ "Сталькомплект" - 3 398,14 грн.; ТПК "УкрСплав" - 53
265,71 грн.; ТОВ "Аксон" - 4 452,80 грн.; ТПО "Аріста" - 41 258,40 грн.; ТОВ "Запороженергопостач" - 608,26 грн.; ТОВ
"Зевс" - 270,33 грн.; ТД "Талан-Торг" - 1 013,46 грн.; ТОВ "Компанія "Просвіт ЛТД" - 44 567,70 грн.; ТОВ "Діамакс" 439,63 грн.; ПП "Канцлер Опт" - 172,91 грн.; ТОВ "ТД Валді" - 5273,51 грн. Контролюючими органами до Товариства
були застосовані штрафні санкції в розмірі 3,00 грн. та нараховано пені в сумі 1 490,00грн. за порушення термінів
оплати екологічного податку і за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД в сумі 11 905,68 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 наслідками діяльності за 2011 рік було отримано валового прибутку більше на 358 млн. грн., чим за відповідний
період попереднього року, наслідком є зріст обсягів виробництва. Чиста виручка за 2011 рік склала 6 301 819,0
тис.грн. (на 35% більше, ніж у 2010р.), собівартість реалізованої продукції - 5 459 039,0 тис.грн. (на 30% більше, ніж у
2010р.), інші операційні доходи склали 1 884 597,0 тис.грн., адміністративні витрати - 276 455,0 тис.грн., витрати на
збут - 425 285,0 тис.грн. та інші операційні витрати - 1 891 401,0 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності склав 134 236,0 тис.грн. Фінансові витрати склали 130 804,0 тис.грн., А інші доходи перевищили інші витрати на
14 236,0 тис.грн. Таким чином, за 2011-й рік Товариством отримано прибуток від звичайної діяльності у розмірі 17
668,0 тис.грн. При цьому, чисті збитки Товариства за 2011р. склали 26 551,0 тис.грн.
На звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 48 млн. грн. і склала 5 млрд. 634 млн.
грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу. В активі за рахунок амортизаційних відрахувань основних засобів
зменшилася сума необоротних активів. Зростання обсягів виробництва, цін на ТМЦ, збільшення нормативного запасу
на складах вплинуло на збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, зростання залишків виробничих запасів і незавершеного виробництва, в частині напівфабрикатів власного виробництва.
В пасиві відзначається зростання поточних зобов'язань за кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, пов'язані зі збільшенням обсягу закупівель сировини, основних і допоміжних матеріалів для забезпечення виробництва продукції. Беручи до уваги зростання обсягів виробництва, таке збільшення зобов'язань є обірунтованим.
Оборотні активи Товариства перевищують його поточні зобов'язання. Це означає, що Товариство має достатньо ресурсів для фінансування своєї операційної діяльності.
У звітному періоді була завершена робота з реструктуризації банківських кредитів з метою оптимізації параметрів і
мінімізації фінансових, юридичних ризиків, змінено умови погашення заборгованості. Це вплинуло на збільшення суми довгострокових зобов'язань. Проведена робота з реструктуризації заборгованості дозволила значно знизити кредитне навантаження на Товариство та підтримати його платоспроможність.

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)
Стратегія Товариства спрямована на розвиток та утримання лідируючих позицій на ринку завдяки цілеспрямованій
роботі по вдосконаленню технології, розширенню сортаменту, на жорсткий контроль по істотних статтях витрат та
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впровадження програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успішно конкурувати
з українськими і зарубіжними виробниками. Основними напрямками технічного розвитку підприємства у 2012 році є
реалізація запланованих інвестиційних проектів. 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.
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.

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;
- 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.
На діяльність Товариства можуть вплинути наступні ризики:
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. Досить великі витрати на утримання соціальної сфери. Чітко невизначений та несформований соціальний пакет.
7. Форс-мажорні обставини. Цей ризик мінімізується шляхом страхування засобів виробництва, перевезення товарної продукції тощо.
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
розробку 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
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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.
Протягом 2011 року фахівцями Товариства продовжено освоєння виробництва труб обсадних і магістральних в
корозійностійкої виконанні C95 і Т-95 рівня PSL-3 за стандартом APІ 5CT та нафтогазопровідних труб по стандарту
APІ 5L/ІSO 3183 класів X70QS, X70QO (для роботи в високосірчастому середовищі та в морі).
Для розвитку напрямку виробництва корозійностійких труб розроблені технічні умови на поставку труб сталевих
безшовних гарячодеформованих, призначених для облаштування трубопроводів, що транспортують сірководневі середовища, виготовлені зі сталі категорій міцності х42-х52 для родовищ ВАТ "ГАЗПРОМ". Виготовлена та надана аудиторською компанією споживача дослідно-промислова партія продукції.
Проведено підготовчі роботи та забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту Американського інституту нафти APІ 5CT (9-е видання) в частині виготовлення труб обсадних та муфт до них.
Колісобандажне виробництво Товариства розвивалося за наступними напрямами:
- проведено підготовчі роботи та забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту на бандажі ГОСТ 3982010;
- проведено підготовчі роботи та забезпечено впровадження вимог нової редакції стандарту на колеса ГОСТ
10791-2011;
- розроблено дев'ять нових конструкцій бандажів;
- розроблено дванадцять нових конструкцій коліс, в тому числі, вісім конструкцій механічно оброблених коліс.
Впродовж 2011 року Інститутом чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України на ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" були
виконані окремі етапи науково-дослідних розробок, а саме:
1) "Розробка хімічного складу сталі і режимів термічної обробки залізничних коліс вантажних вагонів для роботи
при підвищених навантаженнях на вісь" з "ІЧМ НАНУ":
- розроблено хімічний склад дослідних сталей з підвищеним вмістом марганцю і кремнію. Проведена виплавка, в
лабораторних умовах, дослідних плавок хімічного складу з розливанням у злитки малої маси (до 5 кг.). Відібрані дослідні проби і проведені, в лабораторних умовах, випробування їх гарячої пластичної деформації і термічної обробки
за режимами, близькими до деформаційної і термічної обробки залізничних коліс;
- проведено виплавка дослідної плавки в умовах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Деформаційна обробка дослідних заготовок на пресопрокатній лінії колесопрокатного цеху. Проведена розробка режимів термічної обробки дослідних залізничних коліс з урахуванням обраного хімічного складу сталі. Досліджено структурний стан, механічні властивості
напруженого стану і конструкційної міцності дослідних коліс. Вибрано оптимальний режим термічної обробки коліс;
- розроблені та узгоджені з Укрзалізницею технічні умови на випуск дослідної партії залізничних коліс. Проведені
дослідження зносостійкості і контактно-втомної міцності коліс виготовлених з дослідної сталі з підвищеним вмістом
кремнію. Видано рекомендації по експлуатації і довговічності коліс з підвищеним вмістом кремнію в порівнянні з колесами марки "2" і марки "Т".
2) "Розробка хімічного складу сталі і технологічних параметрів термічної обробки коліс, які забезпечують виконання вимог стандарту М-107/М-208 до коліс класу "D":
- досліджено вплив легуючих елементів (Mn, Sі, Cr, Nі, Mo, V) на перлітне утворення вуглецевих сталей, міцності і
пластичні властивості перлітних сталей (С=0,67-0,77%);
- проведена розробка рекомендацій до хімічного складу коліс класу "D", який забезпечує необхідний рівень пластичності в ободі колеса;
- вироблена виплавка у лабораторних умовах дослідних плавок з рекомендованим хімічним складом. Дослідження
впливу термічної на структурний стан та механічні властивості металу дослідних плавок.
Витрати щодо цих робіт у 2011 році склали 120 000 грн. з ПДВ.
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 резуль55

татів 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 1 січня 2012 валюта балансу Товариства зросла в порівнянні з 01 січня 2011р. на 48 113 тис.грн. і склала 5 633 722 тис.грн. Основне зростання активів пов'язане із збільшенням оборотних активів на 3% (+ 83 432 тис.грн.).
Зменшення поточних зобов'язань на 1 234,8 млн.грн. відбулося за рахунок зменшення короткострокових кредитів банку, поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями Товариства. У 2011 році Товариство було фінансово
незалежним, про що свідчить частка власного капіталу у валюті балансу на рівні 0,55, також про це свідчить і збільшення коефіцієнта поточної ліквідності з 1,22 у минулому році до 2,59 в поточному. Позитивним фактором є збільшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу з 1,76 в 2010р. до 2,1 в 2011р.
У 2011 році обсяг відвантаження готової продукції збільшився порівняно з 2010 роком на 11,5% і досяг 577,5 тис. т.
Поліпшення попиту на внутрішньому і зовнішніх ринках позитивно відбилося на відвантаженні трубної продукції + 50,5
тис.т (+15 %) у порівнянні з 2010 роком. Відвантаження труб в 2011 році склало 406,8 тис.т. Збільшення відвантаження колісної продукції +9,2 тис.т (+6%) відбулося, в основному, за рахунок внутрішнього ринку. Відвантаження коліс і
бандажів в 2011 році склало 170,7 тис.т.
Серед позитивних моментів діяльності Товариства можна виділити відмінну роботу по відшкодуванню дебетового
ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ в 2011р. склала 450 506,9 тис.грн. У 2010р. - 367 092,6 тис.грн. Також, до
позитивних моментів діяльності Товариства можна віднести скорочення середнього рівня браку з 2,49% до 2,02%, що
склало 3 164 т.
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 M-1003.
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 2011 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 16,8 млн. грн.,
зокрема по ТПЦ №3 - 2,6 млн. грн., ЦНГС (стан 5-12) - 8 млн. грн., ЦНГС (стан 140-6) - 6 млн. грн. Основний ефект
досягнуто за рахунок зниження витрат металу, рівня браку та реалізації металолому.
За програмою енергозбереження був досягнутий ефект на рівні 7,5 млн. грн. Найбільш ефективні заходи: ремонт
насосів високого тиску у КПЦ - 3,9 млн. грн., заміна пари на електроенергію ділянки блоку складу вогнетривів та феросплавів - 0,6 млн. грн., модернізація газових горілок КП ЦНГС (стан140) - 0,4 млн. грн.
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. 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.
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13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис. грн.)
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

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

на початок
періоду

на кінець
періоду

2 485 677
746 344
1 726 663
10 632
2 038

2 361 750
688 581
1 655 120
16 746
1 303

0
0
0
0
0

9 519

4 501

0

Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок
періоду

на кінець періоду

0
0
0
0
0

2 485 677
746 344
1 726 663
10 632
2 038

2 361 750
688 581
1 655 120
16 746
1 303

0

9 519

4 501

8 712
3 696
0
0
8 712
3 696
513
675
0
0
513
675
0
0
0
0
0
0
294
130
0
0
294
130
2 495 196
2 366 251
0
0
2 495 196
2 366 251
Ефективне використання основних виробничих фондів впливає на виконання плану виробництва продукції та зниження її собівартості.
Первісна вартість основних фондів за станом на 1 січня 2011 року склала 3 587 077 тисяч гривень. Протягом року придбані основні засоби на суму 248 269 тисяч гривень, вибули об'єкти
основних засобів вартістю 13 706 тисяч гривень. На кінець року первісна вартість основних
засобів склала 3 821 640 тисяч гривень. Нараховано амортизації основних фондів і нематеріальних активів на суму 371 057 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 матеріально-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.
Вартість залогу основних засобів за кредити банків, діючих станом на 31.12.2011 р., грн
1) Найменування банку - ПАТ "ІНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог рухоме майно (устаткування); Первісна вартість 2 466 663 610 грн.; Залишкова вартість 1 509
250 394 грн.; Договір застави рухомого майна від 06.12.2011. Договір заміщення від 25.11.2011.
Остаточна Дата Погашення означає 1 травня 2017 року або така інша дата, яка визначена як
"Остаточна Дата Погашення" у відповідності до Договору із заміщення.
2) Найменування банку - ПАТ "ІНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог нерухоме майно (будівлі та споруди). Залогова вартість згідно з договором 8 199 000,00 євро.;
Первісна вартість 779 790 756 грн.; Залишкова вартість 574 016 780 грн.; Договір іпотеки від
07.12.2011. Договір заміщення від 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 1 травня
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2017 року або така інша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у відповідності до
Договору із заміщення.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
3 106 417
3 116 112
Статутний капітал (тис.грн.)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
100 000
100 000
Опис
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.
Висновок
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним (складеним) капіталом у 2011 році становить 3
006 417 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
Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

227 311

X

X

28.09.2007
30.05.2008
22.02.2007
13.08.2007
06.08.2007

96 676
65 877
12 784
45 542
6 432

0
0
0
0
0

01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015

X

770

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

770

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2 299 224

X

X

X

2 527 305

X

X

Види зобов’язань

Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий 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):

Усього зобов'язань
Опис

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.
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
у натуральній формі
(фізична од.вим.)

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

2

3

4

5

6

7

8

168001

2077666

33,2

166910

2076082

33

2

Колеса суцільнокатані
Бандажі

2348

44596

0,7

3230

44551

0,7

3

Труби

402783

4133065

66

405338

4165055

66,3

4

Інша продукція та
послуги

0

8196

0,1

0

0

0

№
з/п

Основні види
продукції

1

1

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі
у грошовій формі
у відсотках до всієї
(фізична од.вим.)
(тис.грн.)
виробленої продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1

2

3

1
2

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

79,5
5,6

3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

5,8
9,1
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15. ВІДОМОСТІ ЩОДО ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ
Дата виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
2

11.02.2011

15.02.2011

16.02.2011

17.02.2011

09.03.2011

10.03.2011

08.04.2011

11.04.2011

08.04.2011
11.07.2011
15.08.2011

11.04.2011
13.07.2011
16.08.2011

02.09.2011
14.09.2011

02.09.2011
15.09.2011

28.09.2011

29.09.2011

29.09.2011

30.09.2011

07.10.2011

10.10.2011

13.10.2011

14.10.2011

18.10.2011

19.10.2011

29.11.2011

30.11.2011

02.12.2011

05.12.2011

29.12.2011

30.12.2011

Вид інформації
3

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
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 зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
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 кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3

2009
2010
2011

2
1
2

1
0
1

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

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

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

Ні
X
X

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

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 році
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
X
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про достX
рокове припинення їх повноважень
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Обрання гоІнше (запилови та секретаря загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів
шіть)
Товариства.4. Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних
з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

(осіб)
7
0
0
0
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Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох роківі 35

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
Інше (запишіть)
комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих 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.
Інше (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
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (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 ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Ні
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерноX
го товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з
X
його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного
X
управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члеX
на
Членів Наглядової ради було переобрано на чергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що
Інше (запишіть)
відбулися 08 квітня 2011 року.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціо62

нерів, засідань наглядової ради та засідань правління
Загальні збори
акціонерів
ні
ні
ні
ні
ні
так
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)

Засідання наглядової ради
ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

Засідання
правління
ні
так
ні
ні
так
ні
ні
ні
ні
ні

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

так
так

так
ні

так
ні

Не належить
до компетенції жодного
органу
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

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або
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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в
інтересах акціонерного товариства (так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві
Так
Ні
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 порядок ознайомІнше (запишіть)
лення акціонерів з інформацією у ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних
зборах

Публікується у
пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інфор-

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціо-

Копії документів надаються
на запит акціонера

Інформація
розміщується на власній інтернет-
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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

маційній базі даних
ДКЦПФР про ринок
цінних паперів

нерному товаристві

сторінці
акціонерного
товариства

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

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
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
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'язковою.
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Товариство не змінювало аудитора протягом останніх трьох років
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Органами Державної податкової інспекції в Дніпропетровській області
Інше (запишіть)

Так
X

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 час підготовки
Інше (запишіть)
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) ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X
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
Особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (Реєстратора - ТОВ "Сігма Реєстр") було змінено на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 13
Інше (запишіть)
квітня 2010 року та на яких було прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.

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 оприлюднено 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.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року:
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 заціка65

влених 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.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища,
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи,
у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або
про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи
- прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
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Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Орган державного
управління
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників (1):
Одиниця виміру
Адреса

Дата

КОДИ
31.12.2011

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Акціонерні товариства відкритого типу,створені
на основі державних підприємств

за СПОДУ

6024

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

за КВЕД

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

27.22.0

7066
тис.грн.
Україна Дніпропетровська обл. Iндустрiальний р-н 49081
м. Днiпропетровськ вул. Столєтова, 21

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

БАЛАНС (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
СТАНОМ НА 31.12.2011 P.
Форма №1
Код за ДКУД

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
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

1801001

Код
рядка
2

На початок звітного періоду
3

На кінець звітного періоду
4

010
011
012
020

6 588
10 231
( 3 643 )
107 530

6 302
11 170
( 4 868 )
172 791

030
031
032

2 495 196
3 587 077
( 1 091 881 )

2 366 251
3 821 640
( 1 455 389 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

90

045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

0
158
0
0
(0)
37 584
0
0
0
2 647 056

0
137
0
0
(0)
66 003
0
0
0
2 611 574

100
110
120
130
140

308 507
0
240 087
160 677
3 321

437 874
0
267 486
144 415
2 453

1
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
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 тому числі 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 за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування (2)
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

2
150

3
0

4
0

160
161
162

1 482 404
1 482 404
(0)

1 516 272
1 516 272
(0)

170
180
190
200
210
220

214 195
358 470
21
0
120 586
0

88 771
362 197
30
0
473
0

230
231
240
250
260
270
275
280

1 330
11
592
48 320
2 938 510
43
0
5 585 609

71 103
15
127 930
2 938
3 021 942
206
0
5 633 722

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
37 138
1 769 141
20 015
1 189 818
(0)
(0)
0
3 116 112
0

100 000
0
37 138
1 535 865
20 015
1 413 399
(0)
(0)
0
3 106 417
0

400
410
415
416
420
430

16 568
0
0
0
0
16 568

20 138
0
0
0
0
20 138

440
450
460
470
480

27 525
0
17 223
4 630
49 378

219 332
1 118 572
0
372
1 338 276

500
510
520
530

127 968
1 143 641
1 421
708 377

0
7 979
398
1 070 559

540
550
560

308 087
8 152
34

9 514
7 921
2

1
2
3
4
зі страхування
570
3 305
4 188
з оплати праці
580
8 923
8 576
з учасниками
590
4 936
4 719
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами ви605
0
0
буття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
88 707
55 035
Усього за розділом IV
620
2 403 551
1 168 891
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
5 585 609
5 633 722
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0

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 капітальне 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 обо-
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2011 РІК
Форма №3
Код за ДКУД

Стаття
1
I. 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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього року
4

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

6 660 981
0
120 746
505 923
308
450 507
49
0
54
157
1 562 496

3 767 344
0
1 056 720
12 322
4 880
367 092
0
0
563
278
1 018 097

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
160
170

( 2 761 633 )
( 4 106 002 )
( 1 663 )
( 214 848 )
( 5 831 )
( 647 )
( 87 )
( 138 884 )
( 125 753 )
( 1 926 )
( 1 616 220 )
327 727
0
327 727

( 1 635 783 )
( 3 194 442 )
( 179 )
( 186 323 )
( 5 617 )
( 680 )
( 274 )
( 112 659 )
( 117 864 )
( 1 678 )
( 1 010 429 )
-38 632
0
-38 632

180
190
200

0
14 087
0

1 436
24
0

210
220
230

0
0
81 087

0
0
213
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2011 РІК
Форма №4
Код за ДКУД

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

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
37 138

Інший додатковий капітал
6
1 769 141

0
0
0
100 000

0
0
0
0

0
0
0
37 138

060

0

0

070
080

(0)
0

090

1801005

7
20 015

Нерозподілений прибуток
8
1 190 084

0
0
0
1 769 141

0
0
0
20 015

0
-266
0
1 189 818

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-266
0
3 116 112

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)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

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
0

11
3 116 378

1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
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
120
130

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
-232 988
0

7
0
0

8
250 132
-26 551

9
0
0

10
0
0

11
17 144
-26 551

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

0

0

0

0

0

0

0

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

15

0

0

0

0

15

280
290

0
0

0
0

0
0

-303
-233 276

0
0

0
223 581

0
0

0
0

-303
-9 695

300

100 000

0

37 138

1 535 865

20 015

1 413 399

0

0

3 106 417

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 змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.
Акціонери Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному даним Статутом;

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний
Акціонерні товариства відкритого типу,створені
на основі державних підприємств

Територія
Орган державного
управління
Організаційно-правова
Відкрите акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної діяльВиробництво труб та фітингів для труб зі сталі
ності
тис.грн.
Одиниця виміру
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

КОДИ
31.12.2011

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за СПОДУ

6024

за КОПФГ

231

за КВЕД

27.22.0

v

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (КОНСОЛІДОВАНІ)
ЗА 2011 PІК
Форма №5

I. Нематеріальні активи
Код за ДКУД

Залишок на початок року

Групи нематеріальних активів

1
Права користування природними
ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промислової
властивості
Авторське право та суміжні з ним
права
Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

1801008

Залишок на кінець
Інші зміни за рік
Нарахо- Втрати
року
вано
від зменКод первісна накопи- Надійшло первісної накопи- первісна накопипервісної
накопипервісна
накопиаморти- шення
рядка (пероціза рік
чена
(переченої
(перечена
(переченої
(перечена
зації за корисноснена) амортиоціненої аморти- оцінена амортирік
ті за рік оціненої аморти- оцінена амортивартість
зація
вартості)
зації
вартість)
зація
вартості)
зації
вартість)
зація
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вибуло за рік

020
030
040

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

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060
070
080
090

0
10 231
10 231
0

0
3 643
3 643
0

0
974
974
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
35
35
0

0
26
26
0

0
1 251
1 251
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
11 170
11 170
0

0
4 868
4 868
0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
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

(081)

0

(082)
(083)
(084)

0
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
(пероцінена)
вартість

знос

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Надійшло за рік первісної
(переоціненої)
вартості

зносу

Вибуло за рік
первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Інші зміни за рік

Нарахова- Втрати від
но амор- зменшентизації за ня корис- первісної
рік
ності
(переоціненої)
вартості

Залишок на кінець року

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

у тому числі
одержані за фіпередані в опенансовою оренративну оренду
дою
первісна
первісна
(пере(перезнос
знос
оцінена)
оцінена)
вартість
вартість

2
100
105

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 702

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

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

986 213

234 964

27 126

0

0

3 313

2 439

84 001

0

-20

1 295

1 010 006 317 821

0

0

14 569

4 499

2 512 937 809 046

2 711 070 1 077 115

130
140
150
160
170
180
190

204 505

0

0

6 059

2 805

272 169

0

-313

-1 295

0

0

9 721

4 555

36 308

25 676

12 947

0

0

334

317

6 808

0

-8

0

48 913

32 167

0

0

10 112

1 033

3 475

1 961

214

0

0

14

339

343

0

-357

0

3 318

1 965

0

0

2

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719

697

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

718

698

0

0

0

0

41 953

18 667

3 162

0

0

209

1 572

4 657

0

-1 255

0

43 651

21 752

0

0

907

663

32

31

1

0

0

0

0

1

0

0

0

33

32

0

0

0

0

200

1 611

816

314

0

0

75

77

3 065

0

1 954

0

3 804

3 804

0

0

16

16

210

127

23

0

0

0

0

0

12

0

0

0

127

35

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

248 269

0

0

13 706

7 549

371 057

0

0

0

0

0

35 327

10 768

260

3 587 077 1 091 881

3 821 640 1 455 389

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

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
94 822
594

На кінець року
4
136 649
34 414

300

205

12

310

1 631

1 716

320

0

0

330
340

0
97 252

0
172 791

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

(341)
(342)

0
0

(261)
(262)
(263)
(264)
(264.1)
(265)
(265.1)
(266)
(267)
(268)
(269)

0
0
1 800
229 667
0
0
0
0
0
0
0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
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)

На кінець року
довгострокові
поточні
4
5

Код рядка

За рік

2

3

350

90

90

0

360
370

0
0

0
0

0
0

380

0

0

0

390
400
410
420

0
0
0
90

0
0
0
90

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

9 392

2 557

450
460
470

175 976
101 014
313

190 777
86 246
3 003

480

772

6 274

490

1 597 130

1 602 544

491

X

0

492

X

0

500

90

0

510
520

0
0

0
0

530

0

X

540
550
560

X
0
0

130 804
0
0

570

0

0

580
590
600
610
620
630

0
0
0
303
X
24 995

0
0
0
X
5 510
5 642

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)

0
0%
0

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
660
670
680
690

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

На кінець року
3
15
199 018
0
0
0
199 033
(691)

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 від710 16 568
36 177
0
32 607
0
0
20 138
пусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне
720
0
0
0
0
0
0
0
забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 730
0
0
0
0
0
0
0
зобов’язань
Забезпечення наступних ви740
0
0
0
0
0
0
0
трат 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 16 568
36 177
0
32 607
0
0
20 138
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
732

1
2
3
Сировина і матеріали
800
256 940
Купівельні напівфабрикати та комплекту810
13 314
ючі вироби
Паливо
820
25 881
Тара і тарні матеріали
830
2 473
Будівельні матеріали
840
0
Запасні частини
850
50 415
Матеріали сільськогосподарського приз860
0
начення
Поточні біологічні активи
870
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
88 851
Незавершене виробництво
890
267 486
Готова продукція
900
144 415
Товари
910
2 453
Разом
920
852 228
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

0

0

0
0
0
0

0
13
0
1 306

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
478
0
1 052
3 581

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

(921)
відображених за чистою вартістю реа-

0

лізації
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

1 516 272

1 516 168

2

102

950

473

473

0

0

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

Сума
3
813

970

0

980

1 495

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

Код рядка
2
1210

3
72 838

1220

37 584

1225

66 003

1230

17 223

1235

0

1240

44 219

1241

72 838

1242

-28 619

Сума

2
0

1
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань

2

3

1243

0

1250

0

1251

0

1252

0

1253

0

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
372 308
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:

Витрати, поВартість перКод
в'язані з біовісного вирядка
логічними пезнання
ретвореннями
2
1500

3
0

4
(0)

Результат від первісного
визнання
дохід

витрати

5
0

6
(0)

Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

7
0

8
0

9
(0)

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

