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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
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:
Титульний аркуш Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв мiстить найменування "ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" так
як станом на 31.12.2012 р. Товариство мало найменування "ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
Позачерговими загальними зборами Товариства 29.01.2013 р. прийнято рiшення "Змiнити найменування
Товариства
з
ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та внесення
змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Чинна редакцiя Статуту Товариства затверджена позачерговими загальними зборами ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" 29 сiчня 2013 р. (протокол №13 вiд 29 сiчня 2013р.) та зареєстрована державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi 05 березня
2013 р. за №12241050034001344 у новiй редакцiї без наступних змiн та доповнень. Тому на дату
пiдписання для розмiщення рiчної iнформацiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за 2012 рiк станом на 31.12.2012 р. Товариство посвiдчує пiдпис керiвника та використовує печатку "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
На пiдставi п. 1.5. глави 2 роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 вiдсутня iнформацiя про органи
управлiння емiтента.
У роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента",
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" та
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" тому що Товариство не здiйснювало
випускiв облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв та протягом звiтного перiоду не проводило викупу власних акцiй. У цьому ж роздiлi не надається "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв
цiнних паперiв", тому що, у вiдповiдностi до чинного законодавства України, акцiї Товариства iснують
виключно у бездокументарнiй формi.
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:
- у пiдроздiлi "Кредити банку" не вказана iнформацiя про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток
рiчних) тому, що розкриття цiєї iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства;
- у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) та за iншими цiнними паперами (у тому
числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'язань на пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених
цiнних паперiв.
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права
(за кожним видом)" вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство не має цих зобов'язань.
Вiдсутня iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, тому що
Товариство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв.
Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття; Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття; Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сер-

тифiкатiв не здiйснювало.
Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
Протягом звiтного року ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" iснувало як вiдкрите акцiонерне товариство, тому у
складi рiчної iнформацiї надано рiчну фiнансову звiтнiсть ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" складену вiдповiдно
до П(С)БО за Нацiональними стандартами. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що надається є консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю за 2012 рiк у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 20 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30 липня 1999 року № 176. Оскiльки програмне забезпечення не передбачає можливостi заповнення та
друку фiнансової звiтностi зi словом "консолiдована" (до назв фiнансових звiтiв неможливо додати слово "консолiдована"), то друкована форма звiту (в частинi "Фiнансова звiтнiсть") буде вiдрiзнятися вiд
електронної наявнiстю слова "консолiдована".
Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не має. Згiдно чинного законодавства Товариством обрано
1 сiчня 2013 року датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до
пiдпункту 1.3. пункту 1 глави 2 роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1591, у скадi рiчної iнформацiї за 2013
рiк буде надано фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49081
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська обл. Iндустрiальний р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Столєтова, 21

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А00 №771228
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської 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 ДНIПРО"
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 ДНIПРО"
3.3.5. МФО банку
305749
3.3.6. Поточний рахунок
2600930000321

3.4. Основні види діяльності
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi
86.23 - Стоматологiчна практика
86.21 - Загальна медична практика

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Медична практика

Опис
Придбання, зберiгання, використання
прекурсорiв (список 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв"

Дата закінчення дії ліДата видачі
Державний орган, що видав
цензії (дозволу)
2
3
4
5
АГ № 601885
09.06.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України
00.00.0000
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi немає. Порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення
або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя
буде подовжена.
АВ № 585562
08.07.2011
Державний комiтет України з питань
08.07.2016
контролю за наркотиками
Номер ліцензії
(дозволу)

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Опис
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз
АВ № 407630
08.07.2008
Державна архiтектурно-будiвельна
08.07.2013
створенням об'єктiв архiтектури (за пеiнспекцiя
релiком робiт згiдно з додатком)
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Опис
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.
Надання освiтнiх послуг (професiйна
АВ № 586167
11.08.2011 Мiнiстерство освiти та науки, молодi та 25.05.2014
освiта, перепiдготовка, пiдвищення
спорту України
квалiфiкацiї)
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Опис
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.
Надання послуг з перевезення пасажирiв
АД № 065179
07.08.2012
Мiнiстерство транспорту та зв'язку
00.00.0000
i небезпечних вантажiв автомобiльним
України, Головна державна iнспекцiя
транспортом
на автомобiльному транспортi
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi немає. Порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у ТоваОпис
риства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення
або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя
буде подовжена.
Надання послуг фiксованого мiсцевого
АВ № 613822
12.01.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює дер28.05.2017
телефонного зв'язку
жавне регулювання у сферi зв'язку та
iнформатизацiї
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Опис
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.
Заготiвля, переробка, металургiйна пеАВ № 377150
18.12.2007
Мiнiстерство промислової полiтики
18.12.2012
реробка металобрухту кольорових меУкраїни
талiв
У зв'язку з закiнченням термiну дiї поданi документи на оформлення нової лiцензiї. Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає.
Опис
Порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї.
Заготiвля, переробка, металургiйна пеАВ № 611310
05.07.2012 Мiнiстерство економiчного розвитку та
05.07.2017
реробка металобрухту чорних металiв
торгiвлi України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Опис
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.
Виробництво теплової енергiї, транспорАВ № 368385
15.08.2008
Мiнiстерство з питань житлово07.08.2013
тування її магiстральними та мiсцевими
комунального господарства України
(розподiльчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергiї (крiм певних
видiв господарської дiяльностi у сферi
теплопостачання, якщо теплова енергiя
виробляється на теплоел

Опис

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у
Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї її дiя буде подовжена.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром".
Місцезнаходження об'єднання: площа Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ, 49600, Україна.
Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром" (далi - Об'єднання) утворено юридичними особами України вiдповiдно до
Установчого договору вiд 08.10.1991 року. Об'єднання на добровiльнiй основi об'єднує пiдприємства - юридичнi особи, що здiйснюють свою дiяльнiсть у трубнiй пiдгалузi. Основною метою Об'єднання є консолiдацiя i координацiя виробничих та економiчних iнтересiв учасникiв для досягнення високої ефективностi їх дiяльностi. Предметом
дiяльностi Об'єднання є: - представлення i захист виробничих, науково-технiчних, професiйних, соцiальних та iнших
загальних iнтересiв учасникiв Об'єднання в органах державної влади та управлiння, суспiльних,
зовнiшньоекономiчних, мiжнародних i iнших органiзацiях, а також при розробцi нових законодавчих актiв, державних
програм розвитку трубних пiдприємств, стратегiї розвитку пiдгалузi; - iнформацiйне забезпечення учасникiв Об'єднання узагальненою iнформацiєю про пiдсумки роботи пiдприємств Об'єднання i гiрничо-металургiйного комплексу в
цiлому, поточне iнформування про стан виробництва, а також про новi законодавчi акти та iншi документи вищих органiв влади, що впливають на роботу трубної пiдгалузi; - вивчення та аналiз кон'юнктури зовнiшнього i внутрiшнього
ринкiв трубної продукцiї, надання цiєї iнформацiї учасникам Об'єднання; - представлення i захист iнтересiв учасникiв
Об'єднання в конфлiктних ситуацiях при вирiшеннi спiрних питань. ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є одним iз засновникiв
(учасникiв) Об'єднання.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробники та споживачi залiзничної технiки".
Місцезнаходження об'єднання: бульвар Лiхачьова, буд. 1/27 кiм.104, м.Київ, 01133.
Асоцiацiя "Виробники та споживачi залiзничної технiки" (далi - Асоцiацiя) утворена юридичними особами України
вiдповiдно до Установчого договору вiд 29.07.2008 року. Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним об'єднанням
пiдприємств, якi є виробниками продукцiї вагонодобування, а також залiзнично-експлуатацiйних пiдприємств. Метою
(предметом) дiяльностi Асоцiацiї є лише координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень. Метою дiяльностi Асоцiацiї є представлення прав i
iнтересiв засновникiв (учасникiв) Асоцiацiї в державних органах i недержавних органiзацiях. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 03 березня 2009 року (протокол засiдання Наглядової ради вiд 03.03.2009 року №228)
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Асоцiацiї та є її членом.
Найменування об'єднання: Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу "Метал-Днiпропетровськ".
Місцезнаходження об'єднання: пр. Свободи, буд. № 89-А, кiм. 2, м. Днiпропетровськ, 49068.
Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу "МеталДнiпропетровськ" (далi - Органiзацiя) є галузевою органiзацiєю роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу,
утвореного вiдповiдно до Законiв України "Про об'єднання громадян", "Про органiзацiї роботодавцiв" Основною метою створення та дiяльностi Органiзацiї є представництво i захист iнтересiв роботодавцiв пiдприємств металургiйного
комплексу Днiпропетровської областi, економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав
та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв Органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої
дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiальнотрудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства у Днiпропетровськiй областi. На пiдставi рiшення Наглядової
ради Товариства вiд 25 сiчня 2012 року (протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.01.2012 року №331) ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Органiзацiї та є її членом.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Дата визначення або
Ознака рейтингового
Рівень кредитного рейпоновлення рейтингоНайменування рейтингового агентства
агентства (уповноважетингу емітента або цінвої оцінки емітента або
не, міжнародне)
них паперів емітента
цінних паперів емітента
1
2
3
4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейти- уповноважене рейтинго- Визначення рейтингової
uaBBB нгове агентство "Експерт - Рейтинг"
ве агентство
оцінки емітента
30.03.2012
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейти- уповноважене рейтинго- Поновлення рейтингової
uaBBB нгове агентство "Експерт - Рейтинг"
ве агентство
оцінки емітента
29.03.2012

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

Місцезнаходження

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

Фонд Державного майна України

00032945

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Кутузова, 18, 9

0

-

49081, Україна, Дніпропетровська обл., - рн, м. Днiпропетровськ, вул.Столєтова, 21

0

-

-, -, - р-н, -, -

95,34

Органiзацiя орендарiв Нижньоднiпровського трубопрокатного
заводу iменi Карла Лiбкнехта
Власники цiнних паперiв - 189 юридичних осiб
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Власники цiнних паперiв - 4 796
фiзичних осiб

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
4,66

Усього

100

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТУ ЇХ ПРАЦІ
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк склала 6783 чол., в т.ч. чисельнiсть вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 157 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2012 рiк у порiвняннi з 2011 роком збiльшилась на 114 одиницi.
Кiлькiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду (на 31.12.12р)
- за основним мiсцем роботi - 6398 чол., в т.ч. чисельнiсть вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" - 156 чол.
- кiлькiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 31 чол., в т.ч. працiвники вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" - 14 чол.
- кiлькiсть осiб якi працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 57 чол., в т.ч. працiвники
вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 2 чол. (на 31.12.2012г.)
Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 317 808,3 тис.грн. Фонд оплати працi в звiтному роцi збiльшився на 21,95 %
вiдносно попереднього року. Це сталося за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, чисельностi персоналу
(робiтникiв), продуктивностi працi та пiдвищення базової винагороди робiтникам.
КАДРОВА ПРОГРАМА ТОВАРИСТА
Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб Товариства необхiдною кiлькiстю робiтникiв та службовцiв вiдповiдних професiй та квалiфiкацiї. Основнi засади цiєї полiтики, напрямки та порядок її реалiзацiї визначенi стандартами пiдприємства у системi менеджменту якостi (управлiння
якiстю), знаходять вiдображення у колективному договорi та у розпорядчо-органiзацiйних документах керiвництва
пiдприємства. Вiдповiдно до цього в Товариствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, закрiплення та
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
Дирекцiєю з персоналу Товариства встановленi та пiдтримуються стiйкi зв'язки iз загальноосвiтнiми, професiйнотехнiчними та вищими учбовими закладами, спецiалiзованими закладами фахової пiдготовки та працевлаштування.
Працiвники пiдприємства, якi виявили бажання отримати вищу освiту та працювати пiсля цього на заводi, мають
можливiсть укласти вiдповiдний договiр i навчатися у вузi за рахунок пiдприємства.
У власному учбовому центрi пiдприємства у 2012 роцi пiдвищено квалiфiкацiю 366 працiвникам. I ще 556
працiвникiв пройшли навчання у закладах ТОВ "УК"Днiпробуд", ТОВ "Корпорацiя Чермет", ДП "УПК", КП
"Днiпросантехмонтаж", ГП "Головний навчально-методичний центр Госгорпромнадзора України", Днiпропетровське
вiддiлення Нацiонального Екологiчного Центру України, ГЗ "ДIПРО", ЧП "Металомонтаж", ТОВ "Приднiпровський
АЦНК ТД", ТОВ "ТЮФ Рейнланд Україна", ТОВ "Центр сертифiкацiї при УТНКТД", ТОВ "КСБ "Спектр", ТОВ "НТЦ
Iнсталсервiс" i iн.
Протягом року 158 робiтникам-учням вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 210 робiтникам був пiдвищений
квалiфiкацiйний розряд, 672 працiвника опанували другу професiю.
На заводi затверджена i дiє система безперервного виробничо-технiчного навчання робiтникiв, керiвникiв i фахiвцiв,
що дає можливiсть виключити допуск до самостiйної роботи осiб, якi не пройшли необхiдне навчання.
Для проведення роботи по пiдготовцi, перепiдготовцi i пiдвищенню квалiфiкацiї кадрiв, завод, в цiлому, має необхiдну учбово-матерiальну базу; у повному обсязi забезпечений необхiдними навчальними планами i програмами,
наочним приладдям, технiчними засобами навчання. Iз числа досвiдчених i квалiфiкованих працiвникiв цехiв i служб
заводу пiдiбраний, навчений i затверджений склад викладачiв теоретичного i виробничого навчання.
На пiдставi наявностi усього вищевикладеного Мiнiстерством освiти України в 2011 роцi Товариству виданi Лiцензiї

на право пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв ( серiя АВ №586167 вiд 11.08.2011р.).
При навчаннi робiтникiв професiям, якi контролюються органами Держпроммiськнагляду, застосовується тiльки курсова форма пiдготовки. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, якi пройшли спецiальне навчання i атестованi на знання вiдповiдних Правил, вiдповiдно до вимог Типового положення про навчання питанням
охорони працi.
Професiйна пiдготовка здiйснюється по навчальних робочих програмах, якi оновлюються 1 раз у п'ять рокiв
провiдними заводськими спецiалiстами на пiдставi типових Мiнiстерських програм. Робочi навчальнi програми затверджуються Директором з персоналу.
У якостi iнструкторiв виробничого навчання залучають висококвалiфiкованих робiтникiв, що мають стаж роботи з
професiї не менше 3-х рокiв. У якостi викладачiв теоретичного навчання залучають висококвалiфiкованi фахiвцi,
керiвники, майстри, якi мають профiльну вищу освiту та стаж роботи з профiлю виробництва - не менше 3-х рокiв, що
пройшли навчання психолого-педагогiчному мiнiмуму й атестованi з питань охорони працi.
Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу пiдприємства мають роздiли "Охорона працi", "Система
управлiння якiстю", "Система екологiчного менеджменту".
На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi. Весь персонал цехiв та структурних пiдроздiлiв заводу ознайомлений з дiючою Полiтикою.
Усi працiвники цехiв проходять перiодичне навчання i пiдвищення квалiфiкацiї на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового призначення, семiнарах.
Навчання персоналу здiйснюється по наступним напрямкам:
- Первинна професiйна пiдготовка;
- Перепiдготовка;
- Пiдвищення квалiфiкацiї: на виробничо-технiчних курсах; курсах цiльового призначення.
Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї регламентується - не рiдше 1-го разу в п'ять рокiв.
На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтнику, який пройшов навчання, видається
посвiдчення, свiдоцтво чи сертифiкат установленого зразку.
Усi реєстрацiйнi данi щодо навчання систематично заносяться в особисту картку працiвника. Особистi картки ведуться працiвниками вiддiлу навчання та розвитку персоналу на весь персонал Товариства, задiяний у Системi
якостi.
За звання "Майстер 1 класу" та "Майстер 2 класу", присвоєння якого здiйснюється кращим майстрам за пiдсумками
їхнього навчання в Школi майстрiв, з травня 2012 року було встановлено надбавки 8 майстрам.
З метою заохочення працiвникiв до професiонального самовдосконалення регулярно проводяться конкурсизмагання на звання "Кращий за професiєю", "Кращий майстер навчання".

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротков Андрiй 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 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика i електронiка та здобув квалiфiкацiю радiофiзика
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з виробничо-консалтингових питань
6.1.8. Опис
Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними
справами Товариства, самостiйно вирiшує питання дiяльностi Товариства, представляє Товариство в усiх
пiдприємствах, установах, органiзацiях, органах, як в Українi, так i за її межами, пiдписує договори, угоди i iншi документи, в тому числi довiреностi, вчиняє iншi юридичнi дiї, за винятком вiднесених Статутом i дiючим законодавством
до компетенцiї iнших органiв управлiння. Голова Правлiння забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв,
Наглядової ради, Правлiння Товариства, норм чинного законодавства, Статуту, установчих документiв, локальних
нормативних актiв, умов колективного договору, зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, безпечнi умови працi у вiдповiдностi з нормами технiки безпеки i охорони працi для робiтникiв Товариства,
дотримання вимог по охоронi навколишнього середовища, цiлiснiсть майна Товариства i його належне використання,
органiзовує i забезпечує бухгалтерську i статистичну звiтнiсть, виконує iншi функцiї, передбаченi чинним законодавством. Голова Правлiння затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства. Голова Правлiння дiє в рамках
компетенцiї i прав, встановлених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, та делегованих йому органами
управлiння Товариства.

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний Головою Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на позачергових загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до
Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №8 вiд 12 жовтня 2007 року. Змiн персонального складу на данiй
посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Попереднi посади: Управлiння Приднiпровської залiзницi: електромеханiк 1-ї групи, iнженер-технолог 2-ї категорiї.
Українсько-американське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та iноземними iнвестицiями фiрма "Байп
Ко.ЛТД": менеджер, директор трубного департаменту, начальник управлiння товарних постачань. Корпорацiя НВIГ
"Iнтерпайп", начальник управлiння промислових пiдприємств трубної продукцiї. ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
заступник директора з виробничо-консалтингових питань. Обiймає посаду Голови Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
(вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
Член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, 53201, Україна); Голова Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ,
49005, Україна); член Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова,
115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); член Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул.
Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна); за сумiсництвом обiймає посаду радника з комерцiйних питань
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Польський Георгiй 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 роцi закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
36
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп", начальник виробничого вiддiлу Управлiння промислових пiдприємств Трубної
дирекцiї
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Това-

риства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №9 вiд 26 березня 2004 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Правлiння 06 квiтня 2004 року Польського Г.М. було обрано заступником Голови
Правлiння (протокол засiдання Правлiння №189 вiд 06.04.2004 року). Змiн персонального складу на данiй посадi не
було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 36 рокiв.
Попереднi посади: Днiпропетровський трубопрокатний завод iм. Ленiна: помiчник майстра, майстер дiлянки холодного волочiння, старший майстер, майстер пiдготовки металу, заступник начальника цеху. Ленiнський райком КП
України: заступник секретаря парткому трубопрокатного заводу. Профком Днiпропетровського трубопрокатного заводу iм. Ленiна: голова профкому. Днiпропетровський трубопрокатний завод iм. Ленiна: начальник трубоволочильного
цеху №2, начальник цеху безшовних труб, заступник директора з виробництва, начальник виробничого вiддiлу, заступник генерального директора по виробництву. Корпорацiї НВIГ "Iнтерпайп", начальник виробничого вiддiлу
Управлiння промислових пiдприємств Трубної дирекцiї. Обiймає посаду головного iнженера ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
(вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєсєднов Сергiй Вiкторович
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 роцi закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного iнженера з трубного виробництва
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №8 вiд 19 червня 2003 року. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 24 роки.
Попереднi посади: ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ": електрогазозварник листiв та стрiчок 3-го розряду, термiст прокату та
труб 4-го розряду, начальник змiни, заступник начальника цеху з обробки обсадних труб, заступник начальника цеху
по обробцi, iнженер планово-розподiльчого бюро, заступник начальника цеху по обробцi гладких труб експорту, начальник трубопрокатного цеху №4, заступник технiчного директора - начальника технiчного вiддiлу, начальник колесопрокатного цеху, директор з виробництва та збуту продукцiї, заступник головного iнженера з трубного виробництва.
Обiймає посаду заступника головного iнженера з технологiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Сергiй 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 роцi закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю економiка
пiдприємства та здобув квалiфiкацiю магiстр економiки
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Управлiння проектною дiяльнiстю
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №15 вiд 13 квiтня 2010 року. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Попереднi посади: Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп": економiст. ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник економiчного
управлiння, начальник управлiння проектною дiяльнiстю, виконуючий обов`язки директора з фiнансiв та економiки.
Обiймає посаду директора з фiнансiв та економiки ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козловський Альфред Iванович
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 роцi закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю механiчне обладнання заводiв чорної та кольорової металургiї та здобув квалiфiкацiю iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
55
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння - генеральний директор
6.1.8. Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №7 вiд 14 травня 2002 року. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 55 рокiв.
Попереднi посади: ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ": ученик токаря, кресляр трубопрокатного цеху №4, кресляркопiрувальник трубопрокатного цеху №1, нормувальник ТПЦ №1, майстер по ремонту обладнання обробки труб ТПЦ
№1, механiк ТПЦ №1, помiчник начальника з обладнання цеху шарикопiдшипникових труб, заступник начальника
ТПЦ №4, заступник начальника ТПЦ №1, начальник колесопрокатного цеху, заступник начальника ТПЦ №4, виконуючий обов'язки начальника ТПЦ №3, начальник ТПЦ №3, виконуючий обов'язки начальника ТПЦ №4, начальник ТПЦ
№4, головний iнженер - заступник директора трубопрокатного заводу iм. К.Лiбкнехта, директор, генеральний директор
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Обiймає посаду директора з розвитку - директора iнституту розвитку ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомкiн Олег Вiкторович
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 роцi закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю металургiя чорних
металiв та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника з вiддiлки обсадних труб трубопрокатного цеху №4
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; роз-

кривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №12 вiд 30 березня 2007 року. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 22 роки.
Попереднi посади: Запорiзький завод феросплавiв: шихтувальник 3-го розряду. ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ": контролер
по виробництву чорних металiв 5-го розряду, оператор станкiв з числовим програмним управлiнням (ст..Хайд), старший майстер, старший майстер обробки обсадних труб з новими типами рiзьбових з'єднань, заступник начальника з
вiддiлки обсадних труб трубопрокатного цеху №4. Обiймає посаду директора з якостi ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Iрина Володимирiвна
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 роцi закiнчила Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi
дослiдження металургiйних процесiв та здобула квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обрана членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв №9 вiд 26 березня 2004 року. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Попереднi посади: ВАТ "НТЗ", лаборант хiмiчного аналiзу. ВАТ "Днiпрометиз", лаборант 4-го розряду, ведучий
iнженер, заступник начальника центральної заводської лабораторiї, лаборант 5-го розряду. Днiпропетровське
вiддiлення Харкiвського науково-дослiдного iнституту судових експертиз, бухгалтер 1-ї категорiї. Днiпропетровське
обласне пiдприємство "Мiжлiкарняна аптека №368", головний бухгалтер. Українсько-американське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та iноземними iнвестицiями фiрма "Байп Ко.ЛТД", бухгалтер. ТОВ "Оберон-Уголь", заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Радiокомпанiя "Класик-Радiо", головний бухгалтер. ВАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", заступник головного бухгалтера. Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцев Альберт Альбертович
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
1962
6.1.5. Освіта
Вища. У 1991 роцi закiнчив Київську вищу школу Мiнiстерства внутрiшнiх справ СРСР та здобув квалiфiкацiю
юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна", заступник голови правлiння з економiчної безпеки
6.1.8. Опис
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Правлiння Товариства: керує поточною дiяльнiстю Товариства; розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансовокредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання
бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Попереднi посади: Днiпропетровське виробниче об'єднання "Втормет", ученик газорiзальника металобрухту.
Кiровський пiщеторг, вантажник. УМВС України у Запорiзькiй областi, служба в органах внутрiшнiх справ. ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна", заступник голови правлiння з економiчної безпеки. ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з безпеки. Обiймає посаду директора з безпеки ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрiчко Олександр Iванович
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 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика i електронiка та здобув квалiфiкацiю радiофiзика. У 1990 роцi закiнчив аспiрантуру при Днiпропетровському державному
унiверситетi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп", Директор Трубної дирекцiї

6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради: органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж
собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; укладає вiд
iменi Товариства контракт з Головою Правлiння.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 26 квiтня 2012 року Кiрiчко О.I. було обрано Головою Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядової ради №341 вiд 26.04.2012 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 20 рокiв.
Попереднi посади: iнженер ТОВ "Фiрма "Метаброк"; Українсько-американське товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю та iноземними iнвестицiями фiрма "Байп Ко.ЛТД", керiвник трубного вiддiлу, заступник генерального
директора; Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп", радник голови Правлiння Корпорацiї, Директор Трубної дирекцiї.
Директор ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); Голова
Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ,
51200, Україна); Голова Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м.
Днiпропетровськ, 49081, Україна); член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "INTERPIPE LIMITED"
(Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus); член Ради Директорiв "STEEL.ONE LIMITED"
(Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiна Оксана Юрiївна
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 роцi закiнчила Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї за спецiальнiстю автоматизованi
системи управлiння та здобула квалiфiкацiю iнженера-системотехнiка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Корпорацiя НВIГ "IНТЕРПАЙП", начальник управлiння по роботi з персоналом Трубної продукцiї
6.1.8. Опис
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обрана членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 26 квiтня 2012 року Марiна О.Ю. було обрано Заступником Голови
Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядової ради №341 вiд 26.04.2012 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Попереднi посади: iнспектор вiддiлу кадрiв АТЗТ"Свiточ"; ТОВ "Швидко-Україна", заступник директора; ЗАТ "АСНОВА холдiнг", директор департаменту персоналу, директор з органiзацiї розвитку; Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп",
керiвник проекту, начальник Управлiння по роботi з персоналом Трубної дирекцiї.
Заступник директора по персоналу ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м.
Днiпропетровськ, 49005, Україна); заступник Голови Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); за сумiсництвом обiймає посаду начальника
Управлiння по роботi з персоналом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ,
49005, Україна).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Олександр Геннадiйович
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 роцi закiнчив Київський Нацiональний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, iнститут мiжнародних
вiдносин за спецiальнiстю мiжнароднi економiчнi вiдносини та здобув квалiфiкацiю магiстра мiжнародних економiчних
вiдносин, перекладач з англiйської мови
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiлiя ТОВ "Ернст енд Янг", директор
6.1.8. Опис
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Попереднi посади: ТОВ "Ернст енд Янг", провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської
дiяльностi; головний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi. Фiлiя ТОВ "Ернст енд
Янг", директор.
Заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м.
Днiпропетровськ, 49005, Україна); член Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); член Наглядової Ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр.
Трубникiв, 56, м. Нiкополь, 53201, Україна); член Наглядової ради ТОВ "Науково випробувальний центр "ЯКIСТЬ"
(вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124, Україна); член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "STEEL.ONE LIMITED" (Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю iнформацiйнi системи в менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби
6.1.8. Опис
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Попереднi посади: : Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп", економiст, начальник вiддiлу; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
начальник бюджетного управлiння фiнансово-економiчної служби.
Начальник Управлiння продуктами та ресурсами ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м.
Днiпропетровськ, 49005, Україна); член Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124, Україна).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єсаулов Геннадiй 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 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут
за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння - генеральний директор
6.1.8. Опис
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного

законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Попереднi посади: ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", iнженер-технолог 1-ї категорiї центральної заводської лабораторiї, начальник трубопрокатного цеху №1, начальник трубопрокатного цеху №4, перший заступник генерального директора технiчний директор, Голова Правлiння - генеральний директор
Директор ТОВ "Металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна), за
сумiсництвом обiймає посаду радника з розвитку виробництва та нових технологiй ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул.
Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слюсарев Олексiй Юрiйович
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 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут
за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Корпорацiя НПIГ "IНТЕРПАЙП", заступник директора Трубної дирекцiї - начальник Управлiння продаж в країни СНД.
6.1.8. Опис
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Попереднi посади: Українсько-американське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та iноземними iнвестицiями
фiрма "Байп Ко.ЛТД", менеджер, директор департаменту машинобудування. Корпорацiя НПIГ "IНТЕРПАЙП", Директор департаменту машинобудування, начальник Комерцiйного управлiння Трубної дирекцiї, заступник директора Трубної дирекцiї - начальник Управлiння продаж в країни СНД.
Директор ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); голова Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, 53201, Україна); Голова Наглядової ради
ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124, Україна); член Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна), за сумiсництвом обiймає посаду заступника директора з виробничо-консалтiнгових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП

МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
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
Компетенцiя Наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Статутом Товариства
або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до
компетенцiї загальних зборiв. До основних функцiй Наглядової ради належить: представництво iнтересiв та захист
прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю
за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Наглядової ради на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
У "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), мiсцезнаходження: Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor, P.C.
1065, Nicosia, Cyprus, вiдсутнiй код за ЄДРПОУ, оскiльки ця компанiя є нерезидентом України i не може бути зареєстрована у Єдиному Державному Реєстрi Пiдприємств i Органiзацiй України. Реєстрацiйний код "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPE LIMITED) вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю НЕ 170535.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 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
Ревiзiйна комiсiя здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог чинного
законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства; особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися встановлених
у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю
про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної
комiсiї; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам Товариства

iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду.
Обраний членом Ревiзiйної комiсiї на рiчних загальних зборах, вiдповiдно до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства №17 вiд 19 квiтня 2012 року.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Iрина Володимирiвна
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 роцi закiнчила Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi
дослiдження металургiйних процесiв та здобула квалiфiкацiю iнженер-металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних
норм, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 05.03.2004 року №321/к. Змiн персонального складу на данiй посадi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Попереднi посади: ВАТ "НТЗ", лаборант хiмiчного аналiзу. ВАТ "Днiпрометиз", лаборант 4-го розряду, ведучий
iнженер, заступник начальника центральної заводської лабораторiї, лаборант 5-го розряду. Днiпропетровське
вiддiлення Харкiвського науково-дослiдного iнституту судових експертиз, бухгалтер 1-ї категорiї. Днiпропетровське
обласне пiдприємство "Мiжлiкарняна аптека №368", головний бухгалтер. Українсько-американське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та iноземними iнвестицiями фiрма "Байп Ко.ЛТД", бухгалтер. ТОВ "Оберон-Уголь", заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Радiокомпанiя "Класик-Радiо", головний бухгалтер. ВАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", заступник головного бухгалтера. Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної
особи
Коротков Андрiй Миколайович
Польський Георгiй Миколайович
Бєсєднов Сергiй
Вiкторович
Кузьменко Сергiй Володимирович
Козловський Альфред
Iванович
Потьомкiн Олег
Вiкторович
Соколова Iрина Володимирiвна
Зайцев Альберт Альбертович
Кiрiчко Олександр
Iванович
Марiна Оксана Юрiївна
Чернявський Олександр Геннадiйович
Морозов Денис Володимирович
Єсаулов Геннадiй Олександрович
Слюсарев Олексiй
Юрiйович
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPE LIMITED)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
Соколова Iрина Володимирiвна

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)

01.03.2006

5

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

14 952 087

3,73802175

14 952 087

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

150 678 635

37,669569

150 678 635

0

0

0

01.03.2006

01.03.2006

Усього

Прості
іменні

Прості на
пред’явни
ка

Привілейо-вані
іменні

Привілейовані на пред'явника

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 ВІДСОТКАМИ ТА БІЛЬШЕ АКЦІЙ ЕМІТЕНТА
Дата внесення до реєстру

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

"САЛЕКС
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД" / SALEKS
INVESTMENTS
LIMITED
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
/ "INTERPIPE LIMITED"

-

-, -, - р-н, 1065 Cyprus,
Nicosia, Mykinon, 12
LAVINIA COURT, 6th floor
P.C., -

16.09.2008

240 000 007

60

240 000 007

0

0

Привілейовані на
пред'явника
0

-

01.06.2006

87 361 849

21,8405

87 361 849

0

0

0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

33668606

-, -, - р-н, 1065 Cyprus,
Nicosia, Mykinon, 12
LAVINIA COURT, 6th floor
P.C., 49005, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.
Днiпропетровськ, вул.
Пiсаржевського, 1-А

16.09.2008

48 360 910

12,0902

48 360 910

0

0

0

Дата внесення до реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

0

0

0

0

0

Привілейовані на
пред'явника
0

375 722 766

93,9307

375 722 766

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

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

Фiзичних осiб, якi б володiли 10 вiдсоткiв та
бiльше акцiй Товариства не має
Усього

Кількість за видами акцій

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2012
97,9147
Рiчнi загальнi збори Товариства були скликанi за Наглядовою радою Товариства.
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2012
роцi.
5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
9. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з ними.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з ними.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння Товариства.
17. Обрання членiв Правлiння Товариства.
18. Затвердження на 2012 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук по зобов'язанням третiх осiб.
19. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.
Згiдно ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства" за пропозицiєю акцiонера (компанiї
"INTERPIPE LIMITED") який є власником бiльше 5% простих акцiй, до порядку денного рiчних загальних
зборiв Товариства, включено питання:
20. Затвердження правочинiв, вчинених Товариством.
Результати розгляду кожного питання порядку денного:
I. З першого питання порядку денного:
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб:
Алєксєєву Анну Юрiївну; Безбаха Валерiя Яковича; Жук Оксану Василiвну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоревича; Коваленко Олену Валентинiвну; Лукаш Iрину Миколаївну; Лiнник Тетяну
Вадимiвну; Пiкуш Iрину В'ячеславiвну; Просандєєву Наталiю Миколаївну; Сапунову Iрину Павлiвну;
Штанько Анну Валерiївну
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства.
II. З другого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати головою загальних зборiв Товариства - Потьомкiна Олега Вiкторовича.
2. Обрати секретарем загальних зборiв Товариства - Штанько Олену Валерiївну.
III. З третього питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати: виступаючим з основною доповiддю - до 15 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати слово доповiдачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з цього
питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект рiшення, потiм переходити до голосування.
3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).
4. Збори провести без перерви. Збори вести росiйською мовою.
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi технiчнi
перерви до 15-20 хвилин.
6. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.

7. Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет за адресою www.ntrp.interpipe.biz
IV. З четвертого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк.
2. Роботу Правлiння Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2012 роцi визначити:
- органiзацiю ефективної виробничо-господарської дiяльностi Товариства, спрямованої на зниження
витрат та максимiзацiю прибутку;
- удосконалення функцiонування системи управлiння якiстю та системи охорони навколишнього середовища;
- освоєння виробництва продукцiї з безперервнолитої заготовки.
V. З п'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi
та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
VI. З шостого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною.
VII. З сьомого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi:
- Баланс (консолiдований) станом на 31.12.2011 року;
- Звiт про фiнансовi результати (консолiдований) за 2011 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (консолiдований) за 2011 рiк;
- Звiт про власний капiтал (консолiдований) за 2011 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (консолiдованi) за 2011 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
VIII. З восьмого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi отримано збиток у розмiрi 26 551 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв:
- збитки 2011 року у розмiрi 26 551 тис. грн. покрити у вiдповiдностi до чинного законодавства.
IХ. З дев'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2012 рiк:
- обсяг реалiзацiї продукцiї - 651,5 тис. тонн;
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї - 7,0 млрд. грн.
Х. З десятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
- акцiонера Кiрiчко Олександра Iвановича;
- акцiонера Марiної Оксани Юрiївни;
- акцiонера Чернявського Олександра Геннадiйовича;
- акцiонера Морозова Дениса Володимировича;
- акцiонера Єсаулова Геннадiя Олександровича;
- акцiонера Слюсарева Олексiя Юрiйовича;
- акцiонера компанiї "INTERPIPE LIMITED".
ХI. З одинадцятого питання порядку денного
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Єсаулов Геннадiй Олександрович
2. Кiрiчко Олександр Iванович
3. "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
4. Марiна Оксана Юрiївна
5. Чернявський Олександр Геннадiйович
6. Слюсарев Олексiй Юрiйович
7. Морозов Денис Володимирович
ХII. З дванадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй
основi.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
ХIII. З тринадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- акцiонера Бочановської Жанни В'ячеславiвни;

- акцiонера Шмунк Дмитра Володимировича.
ХIV. З чотирнадцятого питання порядку денного
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства є:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
2. Бочановська Жанна В'ячеславiвна
3. Шмунк Дмитро Володимирович
ХV. З п'ятнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладатимуться на безоплатнiй
основi.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ХVI. З шiстнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Правлiння Товариства:
- Ахрєменко Вiталiя Олексiйовича;
- Наход Олександра Iвановича.
ХVII. З сiмнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Обрати членом Правлiння Товариства Зайцева Альберта Альбертовича.
ХVIII. З вiсiмнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити на 2012 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що
не перевищує 550 000 000 гривень за кожний укладений договiр поруки.
2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 2012
роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2012 року та якi дiють протягом 2012 року не повиннi враховуватись при
розрахунку використання лiмiту порук у 2012 роцi.
3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань наступних
компанiй: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ"; ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; ПрАТ "НРЗ"; ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ"; ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ"; ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; ВАТ "ДНIПРОВТОРМЕТ"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ
КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); КЛВ
Вiлко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc); Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E
FZE); ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "IНТЕРПАЙП-М".
4. Затвердити правочини, що були вчиненi Товариством, кожний з яких вiдповiдає зазначеному лiмiту, в
перiод з 1 сiчня 2012 року до дати проведення загальних зборiв Товариства, в яких Товариство виступило як фiнансовий та/або майновий поручитель.
ХIХ. З дев'ятнадцятого питання порядку денного:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
ХХ. З двадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступнi правочини, вчиненi Товариством:
Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-МВ/12 вiд 30.03.2012р., Генеральний договiр про надання
акредитивiв № IA-102553-Г вiд 12.04.2012р. та Генеральний договiр про надання гарантiй та контргарантiй № IG-102553-1Г вiд 12.04.2012р., кожен з яких укладений мiж Товариством та ПАТ "АЛЬФАБАНК".
Договори застави товарiв в оборотi, укладенi мiж Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань Товариства перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-МВ/12 вiд 30.03.2012р., Генеральним договором про надання акредитивiв № IA102553-Г вiд 12.04.2012р. та Генеральним договором про надання гарантiй та контргарантiй № IG102553-1Г вiд 12.04.2012р. мiж Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Договiр застави товарiв в оборотi, укладений мiж Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором
про вiдкриття кредитної лiнiї № 22-МВ/11 вiд 23.03.2011р. мiж ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та ПАТ
"АЛЬФА-БАНК".

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИВІДЕНДИ
За результатами звітного періоду
за простими
акціями
0
0
0

за привілейованими акціями
0
0
0

За результатами періоду, що передував звітному
за простими
за привілейоакціями
ваними акціями
0
0
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 08 квiтня 2011 року (протокол №16 вiд
08.04.2011 року), прийнято рiшення: не затверджувати порядок розподiлу прибутку, розмiр, строк та
порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв) у зв'язку з тим, що за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi у 2010 роцi отримано збиток у розмiрi 259 139 тис. грн. Протягом 2011 року
продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних дивiдендiв за результатами
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 1999-2001 роки, 2003 рiк, 2005 рiк i 2006 рiк було
виплачено 216 848 (двiстi шiстнадцять тисяч вiсiмсот сорок вiсiм) гривень дивiдендiв. Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 19 квiтня 2012 року (протокол загальних зборiв №17) з питання порядку денного "Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства" прийнято
рiшення: не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi отримано збиток у розмiрi 26 551 тис. грн. Протягом
2012 року продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних дивiдендiв за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 1999-2001 роки, 2003 рiк, 2005 рiк i 2006 рiк
було виплачено 83 906 (вiсiмдесят три тисячi дев'ятсот шiсть) гривень дивiдендiв.

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

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Акціонерне товариство
35917889
04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7Г
АВ №498004
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
585-42-42
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року, ПрАТ
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" було обрано депозитарiєм,
який буде здiйснювати обслуговування випуску акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю (протокол загальних зборiв
акцiонерiв №15 вiд 13 квiтня 2010 року). Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства здiйснюється депозитарiєм на пiдставi Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34412655
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Мечникова, 2
АВ №581440
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
25.07.2011
(044) 498-53-74
498-53-74
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiн-них паперiв
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року, ТОВ
"Фонд-Маркет" було обрано зберiгачем, у якого ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства (протокол загальних зборiв акцiонерiв №15 вiд 13 квiтня 2010 року). Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй Товариства здiйснюється
зберiгачем на пiдставi Договору №02Е/2010 про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах вiд 23.06.2010 року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Шовковична,
42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
11.06.2012
(044) 277-50-00
277-50-01
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
На пiдставi укладеного Договору про допуск цiнних паперiв до торгiвлi ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги допуску
цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового
Списку.

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 вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34819244
04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-А
5
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
09.06.2010
(044) 227-60-74
227-60-74
Юридична особа, уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента
На пiдставi укладеного договору ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" надає рейтинговi послуги ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", як пiдприємству яке має стратегiчне
значення для економiки i безпеки держави. ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" є
уповноваженим рейтинговим агентством, та на пiдставi рiшення НКЦПФР
вiд 08.06.2010 року №860 включено до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств. Свiдоцтво про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств №5 вiд 09.06.2010 року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
Акціонерне товариство
14352406
49600, Україна, Дніпропетровська обл., Бабушкiнський р-н, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17
70
Нацiональний банк України
28.07.2009
(0562) 33-37-50
33-37-50
Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його
цiнними паперами
На пiдставi укладених договорiв доручень ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
здiйснює виплату дивiдендiв акцiонерам ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

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 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 302

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 302

АГ №569263
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
11.01.2011
(048) 788-00-89
784-45-48
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування майна ТДВ
"СК "Авангард" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню майна.

АГ №569260
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
11.01.2011
(048) 788-00-89
784-45-48
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству

Опис

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

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

На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування майна ТДВ
"СК "Авангард" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"
Акціонерне товариство
20033533
01103, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Кiквiдзе, 14-В
АГ №569313
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
28.01.2011
(044) 225-60-00
225-60-02
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування майна ПрАТ
"СК "Унiка" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню майна.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ФIНЕМКОНСАЛТIНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23942905
49050, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Днiпропетровськ,
вул. Гололя, буд. 10-А, кв. 53
1368
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0562) 36-21-09
36-21-09
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Вiдповiдно до чинного законодавства України, аудиторська дiяльнiсть не
пiдлягає лiцензуванню. У зв'язку з цим ТОВ "Аудиторська фiрма "ФIНЕМКОНСАЛТIНГ" лiцензiї не має. Однак аудиторська фiрма ТОВ "ФiнЕМКОНсалтiнг" внесена Аудиторською палатою України до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги та
одержала свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 1368 вiд 26 сiчня 2001 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
49005, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м. Днiпропетровськ,
вул. Пiсаржевського, 1-А
(0562) 389-676
389-580
Юридична особа, яка надає консультативно-правовi послуги емiтенту
На пiдставi укладених договорiв ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
здiйснює надання консультативної допомоги з питань правового забезпечення господарської дiяльностi Товариства. А також здiйснює правову експертизу документiв, що надходять з правоохоронних та контролюючих органiв; юридична пiдтримка зi спiрних угод; представництво iнтересiв Товариства з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, у контролюючих, правоохоронних органах, органах державної влади; консультацiйну та практичну допомогу у проведеннi претензiйно-позовної роботи з окремих угод, в
т.ч. представництво iнтересiв Товариства у судових органах, органах виконавчої служби та iн.

11. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску
1
18.05.2010

Опис

Номер свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2
№201/1/10

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний номер
4
UA4000067839

Тип цінного папера
5
Акція проста
бездокументарна іменна

Форма існування та форма випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

6
Бездокументарні іменні

7
0,25

8
400 000 000

9
100 000 000

Частка у статутному капіталі (у відсотках)
10
100

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА.
Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000 (чотириста мiльйонiв) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Початковий розподiл акцiй проведено у вiдповiдностi з установчим договором № 72-АТ вiд 28 грудня 1994 року. При подальшому перерозподiлi акцiй змiни до установчого договору не вносяться. Товариство випускає простi iменнi акцiї в документарнiй формi iснування в розмiрi його статутного
(складеного) капiталу у вiдповiдностi з законодавством України i вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Випуск акцiй
здiйснюється в порядку, що визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку. Перша емiсiя акцiй проведено в процесi приватизацiї шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного мiльйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна на загальну суму 5 388
500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна, свiдоцтво про державну реєстрацiю цiнних паперiв видане Мiнiстерством
фiнансiв України 4 сiчня 1995 року № 2/1/95. Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо приведення форм випуску цiнних паперiв у
вiдповiднiсть до дiючого законодавства, було здiйснено перереєстрацiю випуску акцiй i отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 142/04/1/98 вiд 16
липня 1998 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Приватизацiя Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України вiд 8 грудня 1997 року №1397 "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"). Друга емiсiя
акцiй проведена у вiдповiдностi з умовами емiсiї акцiй, прийнятими позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26 грудня 2000 року, у кiлькостi 32 331 000 (тридцяти
двох мiльйонiв трьохсот тридцяти однiєї тисячi) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 18 квiтня 2001 року № 164/1/01. Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити статутний (складений) капiтал
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв та здiйснити додаткову емiсiю акцiй Товариства в кiлькостi 346 115 000 (триста сорок шiсть мiльйонiв ста п'ятнадцяти
тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї рiвної 0,25 гривень з метою залучення iнвестицiй для подальшого розвитку Товариства та поповнення обiгових
коштiв. Передбаченi до розмiщення акцiї розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розмiщення i розмiщувалися виключно серед акцiонерiв Товариства (згiдно
з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розмiщення). Загальна вартiсть розмiщених акцiй у розмiрi 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв гривень п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень сплачена акцiонерами (фiзичними та юридичними особами) повнiстю. Оплата придбаних акцiй здiйснена шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок Товариства вiдповiдно до умов укладених договорiв купiвлi-продажу ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в гривнях та
iноземнiй валютi, що пiдтверджується банкiвськими документами. Вiдповiдно до дiючого законодавства та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку випуск акцiй зареєстровано. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 квiтня 2008 року № 169/1/08 видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 16 липня 2008 року. Акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення надали їх власникам права однаковi з правами за ранiше випущеними цiнними паперами. В цiлях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виключно бездокументну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 травня 2010 року № 201/1/10. Депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй, щодо якого було прийнято рiшення
про дематерiалiзацiю обрано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
35917889), а Зберiгачем, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34412655). Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних
паперiв Нацiональним Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067839. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалось.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" було одним iз перших семи українських пiдприємств, цiннi папери якого згiдно з рiшенням Торгового комiтету вiд 24 вересня 1997 року включенi з 1
жовтня 1997 року до Першого рiвня лiстингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 6
липня 1999 року № 141 та вiд 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договiр про пiдтримання лiстингу. У зв'язку зi вступом в дiю Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договiр про

пiдтримання лiстингу. Вiдповiдно до умов Договору цiннi папери Товариства були включенi до Котирувального Списку ПФТС другого рiвня лiстингу та допущенi до торгiв у
торговельнiй мережi. З 1 лютого 2005 року акцiї Товариства були включенi до iндексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - iндекс). В продовж 2011
року в ПФТС були зафiксованi такi цiни купiвлi-продажу акцiй Товариства: - I квартал - мiнiмальна цiна 5,85 грн., максимальна - 8,70 грн.; - II квартал - мiнiмальна цiна 4,22
грн., максимальна - 7,07 грн.; - III квартал - мiнiмальна цiна 2,95 грн., максимальна - 4,26 грн.; - IV квартал - мiнiмальна цiна 2,40 грн., максимальна - 4,00 грн. Ринкова
капiталiзацiя Товариства станом на день укладення останнього у звiтному перiодi бiржового контракту на органiзаторi торгiвлi склала - 599,76 млн.грн. В продовж 2012 року
в ПФТС були зафiксованi такi цiни купiвлi-продажу акцiй Товариства: - I квартал - мiнiмальна цiна 2,10 грн., максимальна - 2,91 грн.; - II квартал - мiнiмальна цiна 2,20 грн.,
максимальна - 2,51 грн.; - III квартал - мiнiмальна цiна 2,10 грн., максимальна - 2,44 грн.; - IV квартал - мiнiмальна цiна 1,40 грн., максимальна - 2,00 грн. Ринкова
капiталiзацiя Товариства станом на день укладення останнього у звiтному перiодi бiржового контракту на органiзаторi торгiвлi склала - 1 021 млн.грн. Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №0109/2011/01 вiд 01.09.2011 року простi iменнi акцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 400 000 000 шт. та загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв
Бiржового Списку. У зв'язку iз закiнченням строку дiї Договору про пiдтримання лiстингу 08 листопада 2011 року мiж Товариством та ПФТС було укладено Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. На пiдставi укладеного Договору ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом
їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на ПФТС . У 1999 роцi в числi п'яти найбiльших пiдприємств України Товариством було реалiзовано програму випуску Американських депозитарних розписок I рiвня. Програму реалiзовано спiльно з The Bank of New York Mellon. Програма АДР I рiвня є найпростiшим та недорогим способом входження до ринку цiнних паперiв США з акцiями, якi вже находяться у вiдкритому обiгу. Вiдповiдно до Закону США про цiннi папери вiд 1934 року зi
змiнами та доповненнями Товариство не повнiстю зареєстровано в SEC (Американська комiсiя по цiнним паперам США), i, як наслiдок його акцiї не котируються на бiржi.
Товариство звiльнено вiд подання регулярних звiтiв та iнформацiї до SEC згiдно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондовi бiржi 1934 року. Виконуючи функцiю
iнформування широкого кола учасникiв ринку цiнних паперiв про реалiзацiю програми випуску депозитарних розписок, The Bank of New York Mellon поширює через друкованi засоби масової iнформацiї, а також через мережу Iнтернет так званi " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайтi The Bank of New York Mellon
(http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jspicusip=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок I рiвня ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

12. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Завод створений у 1891 роцi на базi "Франко-росiйських майстерень". Його першими власниками були французи.
Проте економiчна криза, що назрiвала в Росiї, змусила їх припинити виробництво. Наступним його володарем став
нiмецький пiдприємець К.Гантке.
В 1911-1913 роках почав працювати трубопрокатний цех, який мав двi установки "БРIДЕ" та пiлiгримiв прокатний
стан.
У сiчнi 1918 року спецiальним декретом радянської влади завод був нацiоналiзований.
З 1931 по 1935 роки було збудовано новi виробничi потужностi.
У перiод другої свiтової вiйни завод було повнiстю зруйновано. З 1943 року почалась його вiдбудова, i уже в 1948
роцi завод працював на повну потужнiсть.
В 1956 роцi був збудований цех електрозварювальних труб, в 1962 роцi почалось виробництво пiдшипникових труб.
В 1968 роцi за участю угорських спецiалiстiв був уведений в експлуатацiю найбiльший у Європi цех iз пiлiгрiмовою
установкою.
В 1972 роцi була вiдкрита нова колесопрокатна лiнiя, а в 1988 роцi була збудована кiльцебандажна лiнiя.
20 вересня 1989 року було створене на добровiльних засадах орендне пiдприємство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта". Згiдно iз законодавством України договiр оренди у сiчнi 1993 року був переоформлений з Фондом державного майна України.
28 грудня 1994 року шляхом реорганiзацiї орендного пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод
iменi Карла Лiбкнехта" було створене вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод".
У 1995 р. запроваджений в експлуатацiю комплекс позапiчної обробки сталi у складi пiч-ковш-вакууматор.
Приватизацiя заводу завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод").
Перехiд до акцiонерної форми надав можливiсть пiдприємству бiльш гнучко та швидко реагувати на ситуацiю, що
змiнюється, в умовах ринкових вiдносин, розширив можливостi пiдприємства в стратегiчному маневрi свого
фiнансування, участi в роботi ринку цiнних паперiв. Дозволив укрiпити зв'язки з пiдприємствами - постачальниками
матерiалiв та комплектуючих, пiдприємствами - сумiжниками та пiдприємствами - споживачами продукцiї.
У 1996-98 роках на заводi було закiнчено будiвництво газоочистки мартенiвських печей. У КПЦ створена унiкальна
дiлянка очищення дробом i змiцнення поверхнi колiс. Упроваджена автоматизована система супроводу труб в лiнiї
прокату ТПЦ-5, органiзовано комп'ютерне тензозважування на дiлянцi посаду заготiвок i здачi труб в трубних цехах №
1, 4, 5, реалiзовано багато iнших заходiв в рамках проекту реструктуризацiї.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" за рiшенням позачергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без змiни органiзацiйно-правової форми).
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є повним правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод". Товариство має самостiйний баланс, розрахунковi (поточнi) та iншi рахунки в установах банкiв, печатку, штампи зi своїм найменуванням.
В 2010 роцi розпочато випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої поверхнi, яке наноситься новою установкою фарбування виробництва компанiї Venjakob (Нiмеччина).
Сьогоднi ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним пiдприємством, що вiдповiдає
вимогам загальносвiтових стандартiв.
Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не приймалися.
Нинi завод - це сучасне пiдприємство, одне з найбiльших у галузi на Українi, має сучасне обладнання, технологiї,
способи забезпечення й контролю якостi сталевих труб, колiс, бандажiв, кiльцевих виробiв, а по виробництву деяких
видiв продукцiї - єдине в Українi.

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 сукупнiсть основних цехiв, глибоко переплетених мiж собою системою технологiчних, економiчних
та комунiкацiйних зв'язкiв. Дiюча в Товариствi органiзацiйна структура управлiння передбачає централiзацiю
функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу основних цехiв. У цих умовах кожна функцiональна служба являє собою динамiчну структурну одиницю, що забезпечена кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдними
фiнансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботi та якiсно використовувати функцiональнi обов'язки з
централiзованого обслуговування усiх основних цехiв як одного цiлого виробництва.
Товариство має у своєму складi: три товаровиробничих цехи, до складу яких входять трубопрокатний цех №3, цех
нафтогазового сортаменту, колесопрокатний цех, а також мартенiвський цех (дiяльнiсть цеху зупинено в листопадi
2012р), сталефасоноливарний цех, автотранспортний та залiзничний цехи; добре оснащену дослiдну базу у виглядi
лабораторiй; Iнститут розвитку, потужний iнтелектуальний кадровий потенцiал у виглядi заводоуправлiння, базу
вiдпочинку "Перлина", палац культури "Металург", дитячий оздоровчий табiр iменi Олега Кошового, музей; обладнаний за останнiм словом медичної технiки Вiдособлений пiдроздiл "Полiклiнiка "IНТЕРПАЙП НТЗ" та iншi пiдроздiли.
Функцiї основних цехiв:
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виготовляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ,

холоднокатанi з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i ПЕД;
- цех нафтогазового сортаменту - виготовляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту, а також виготовляє труби гарячекатанi та обсаднi;
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької
колiї, а також кiльцевi вироби.
Для забезпечення дiяльностi основних цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв функцiонують допомiжнi цехи у тому
числi: сталефасоноливарний, автотранспортний цех, залiзничний цех.
Основнi функцiї допомiжних цехiв:
- сталефасоноливарний цех - виготовляє чавунне та сталеве лиття;
- автотранспортний цех - забезпечує транспортування сировини, матерiалiв, продукцiї автомобiльним транспортом
для усiх пiдроздiлiв Товариства;
- залiзничний цех - забезпечує усi цехи залiзничним транспортом для транспортування сировини та готової продукцiї;
Для забезпечення дiяльностi основних цехiв на заводi функцiонує Ремонтне управлiння, до складу якого входять
чотири допомiжнi цехи, у тому числi: цех ремонту металургiйних печей, цех ремонту металургiйного та трубопрокатного устаткування, ремонтно-механiчний цех, енергоремонтний цех.
Основнi функцiї допомiжних цехiв, якi входять до складу Ремонтного управлiння:
- цех ремонту металургiйних печей - займається виконанням ремонту мартенiвських та нагрiвальних печей, якi знаходяться у цехах;
- цех ремонту металургiйного та трубопрокатного устаткування - виконує ремонт устаткування цехiв Товариства;
- ремонтно-механiчний цех - займається виготовленням прокатного iнструменту, запасних частин та ремонтом
iнструменту для цехiв Товариства;
- енергоремонтний цех - забезпечує своєчасне проведення ремонтiв електричного та енергетичного устаткування в
пiдроздiлах Товариства.
Також, для забезпечення дiяльностi основних цехiв на Товариствi функцiонує Управлiння головного енергетика, до
складу якого входять три допомiжнi цехи та лабораторiя, а саме: теплосиловий та електричний цехи, цех контрольновимiрювальних приладiв та автоматики, електротехнiчна лабораторiя.
Основнi функцiї допомiжних цехiв та лабораторiй, що входять до складу Управлiння головного енергетика:
- теплосиловий цех - забезпечує усi пiдроздiли Товариства газом, мазутом, стислим повiтрям, водою, виконує ремонт закрiпленого за цехом устаткування;
- електричний цех - забезпечує усi пiдроздiли Товариства електричною енергiєю, виконує усi види ремонтiв електромереж та кабелiв;
- цех контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - займається обслуговуванням та ремонтом контрольновимiрювальних приладiв та автоматики, якi знаходяться у цехах.
- електротехнiчна лабораторiя - забезпечує проведення перiодичних випробувань, вимiрiв, перевiрки та
калiбрування електроустаткування та приладiв.
До складу Товариства також входять:
- Управлiння проектною дiяльнiстю; управлiння збуту i транспортної логiстики; управлiння колесобандажних технологiй;
- лабораторiї: центральна випробувальна лабораторiя; центральна заводська лабораторiя; центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї; центральна лабораторiя метрологiї; санiтарно - промислова лабораторiя.
До iнших пiдроздiлiв вiдносяться:
- вiддiли: вiддiл юридичної та договiрної роботи; вiддiл з органiзацiйного розвитку; вiддiл з оплати працi; вiддiл по
роботi з персоналом; вiддiл навчання та розвитку персоналу, вiддiл з положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
вiддiл податкового облiку i облiку основних фондiв; вiддiл з облiку виробництва та калькуляцiї; вiддiл аналiзу якостi;
вiддiл аудиту; вiддiл засобiв неруйнуючого контролю; вiддiл технiчного контролю; технiчний вiддiл; проектноконструкторський вiддiл; вiддiл енергозбереження; ремонтно-аналiтичний вiддiл; вiддiл капiтального будiвництва;
вiддiл охорони працi; вiддiл екологiї; iнвестицiйний вiддiл; вiддiл вдосконалення систем управлiння виробництвом;
фiнансовий вiддiл; економiчний вiддiл; вiддiл допомiжної реалiзацiї; вiддiл програмного забезпечення; вiддiл по автоматизованим системам управлiння технологiчними процесами; вiддiл технiчного забезпечення та експлуатацiї; вiддiл
системного адмiнiстрування; вiддiл охорони та пропускного режиму; контрольно-аналiтичний вiддiл; оперативний
вiддiл; вiддiл планування i аналiзу виробництва; вiддiл оперативного управлiння виробництвом; вiддiл планування i
аналiзу закупiвельної дiяльностi; вiддiл супроводу закупiвель технологiчних, допомiжних матерiалiв i комплектацiї;
вiддiл супроводу закупiвель запасних частин i послуг; адмiнiстративно-господарський вiддiл.
- центр засобiв зв'язку;
- складське господарство;
- служба безпеки;
- служба з адмiнiстративно-господарських i соцiальних питань;
- газорятiвна станцiя;
- група за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
- групи по: впровадженню iнвестицiйних проектiв; розробцi i бiзнес-плануванню проектiв.
Протягом 2012 року вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi:
1. Реорганiзовано Службу директора з безпеки:
1.1. Скасовано службу безпеки.
1.2. Створено вiддiл охорони та пропускного режиму.
1.3. Створено контрольно-аналiтичний вiддiл.
1.4. Створено оперативний вiддiл.
1.5. Центр засобiв зв'язку перепiдпорядковано директору з безпеки.

Чисельнiсть по службi збiльшилася на 47 шт.од.
У вiдповiдностi до статуту до складу Товариства без права юридичної особи з правом вiдкриття поточних або розрахункових рахункiв входить:
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ - СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ - Полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", мiсцезнаходження:
Україна, 49081, вул. Столєтова, 11.
В межах реалiзацiї соцiальної програми Товариство здiйснює медичне обслуговування робiтникiв та ветеранiв Товариства з метою збереження та укрiплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-полiклiнiчну допомогу
працiвникам та ветеранам Товариства, працiвникам пiдприємств та установ, з якими укладенi договори, здiйснює
платну консультативно-дiагностичну i лiкувальну допомогу населенню, незалежно вiд територiальної належностi та
мiсця роботи.
Завдяки сучаснiй матерiально-технiчнiй базi, оснащенню дiагностичним обладнанням i висококвалiфiкованим персоналом полiклiнiка має можливiсть надавати медичну допомогу на рiвнi європейських стандартiв.
Товариством створене та дiє Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика", мiсцезнаходження:
49081, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
Основним видом дiяльностi ТОВ "Вапняна фабрика" є виробництво та реалiзацiя вапна, вапняного камiння, продукцiї, в склад яких входить вапно, доломiт та iншої продукцiї, в тому числi на умовах давальницької сировини.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володiє 100% часткою в статутному
капiталi пiдприємства.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду 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 облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №
996-XIV, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України, iнших нормативних
актiв, маючи право вибору облiкової полiтики з метою дотримання Товариством єдиної методики в бухгалтерському
облiку i звiтностi господарських операцiй та порядку оцiнки об'єктiв облiку Товариством встановлена наступна
облiкова полiтика:
1. Забезпечення незмiнностi прийнятої методологiї вiдображення оцiнки майна та господарських операцiй.
2. Внесення доповнень в облiкову полiтику допускається при виникненнi необхiдностi шляхом внесення змiн в Наказ
про облiкову полiтику.
3. Змiни в облiковiй полiтицi, розкриттi iнформацiї про змiни в облiковiй полiтицi, iстотний вплив помилок при складаннi звiтностi, способи корегування помилок здiйснюється з урахуванням П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни у
фiнансових звiтах".
4. Допускається внесення змiн в облiкову полiтику Товариства, якщо:
- змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України;
- змiняться статутнi вимоги Товариства;
- новi (запропонованi та обгрунтованi фахiвцями Товариства) положення облiкової полiтики забезпечать достовiрнiше вiдображення господарських операцiй.
5. Облiк господарських операцiй ведеться у валютi звiтностi (гривна). Встановлено межу iстотностi для
вiдображення iнформацiї в статтях фiнансової звiтностi, рiвних 100,00 грн.
ВИЗНАННЯ, КЛАСИФIКАЦIЯ, ОЦIНКА, МЕТОДИ АМОРТИЗАЦIЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ.
1. Основнi засоби:
Визнання, оцiнка й облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку
визначено окремий об'єкт основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв. Групування основних засобiв в
аналiтичному облiку проводиться згiдно до вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнфiну
України вiд 30.11.99 р. № 291.
Товариство переоцiнює об'єкти основних засобiв на дату балансу, якщо його залишкова вартiсть значно
вiдрiзняється вiд справедливої на дату балансу. Технiчнi служби Товариства на дату балансу надають iнформацiю
про змiну справедливiй вартостi основних фондiв на ринку України, для ухвалення рiшення про проведення переоцiнки.
Переоцiнка основних фондiв проводиться iз залученням професiйного оцiнювача, який дiє вiдповiдно до Закону
України №2658-3 вiд 12.07.01р. "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiнну дiяльнiсть в Українi".
Строк корисного використання об'єктiв основних фондiв встановлюється згiдно п.24 П(С)БО 7 "Основнi засоби".
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод та лiквiдацiйна вартiсть, якi
встановлюються та ухвалюються протоколом засiдання постiйно дiючої експертної комiсiї та погоджуються директором з фiнансiв та економiки.
Для обчислення амортизацiї об'єктiв основних засобiв, якi введенi в експлуатацiю до 01.04.2011 р., приймається
прямолiнiйний метод з формулою розрахунку: (первiсна вартiсть - лiквiдацiйна вартiсть - накопичений знос) : залишковий строк корисного використання.
До категорiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться предмети, очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк, але вартiсть одиницi яких не перевищує 1 000,00 грн. за вирахуванням
вiдповiдної суми ПДВ. Облiк необоротних малоцiнних активiв ведеться без застосування iнвентарних карток форми

ОС-6 шляхом вiдображення їх руху в оборотних вiдомостях.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100 % їх вартостi, що амортизується.
Для визнання основних i iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв такими, визначення
термiну корисного використання об'єктiв створено експертну технiчну комiсiю, що постiйно дiє, в складi: Голова
комiсiї: начальник ВКБ; Члени комiсiї: керiвники цехiв та пiдроздiлiв товариства, матерiально-вiдповiдальнi особi, якi
вiдповiдають за експлуатацiю основних засобiв.
Введення в експлуатацiю основних та iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв затверджує
головний iнженер.
Списання дооцiнки в регiстрах бухгалтерського облiку вiдображаються щомiсячно в сумi пропорцiйно нарахованої
амортизацiї на рахунок нерозподiленого прибутку iз зменшенням сум додаткового капiталу.
2. Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнку i облiк нематерiальних активiв, вигоди i втрати вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв
враховуються згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" i П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв".
За одиницю облiку вважається окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом в перебiгу термiну корисної служби:
- для лiцензiй i програмних продуктiв - вiд 3 до 10 рокiв
- права на товарний знак - на протязi 10 рокiв.
3. Ремонти
Облiк витрат на ремонт основних засобiв вiдображається у бухгалтерському облiку згiдно з П(С)БО 16 "Витрати" i
планом рахункiв Товариства на рахунку 234 "Виконання ремонтних робiт".
Згiдно з пунктом 15 П(С)БО 7 "Основнi засоби" сума витрат, пов'язана з ремонтом основних засобiв, вiдноситься до
витрат звiтного перiоду.
Витрати, пов'язанi з покращенням основних засобiв (модернiзацiєю, модифiкацiєю, реконструкцiєю), вiдносяться на
збiльшення первинної вартостi об'єкту, який покращувався.
При збiльшенi первинної вартостi об'єктiв основних засобiв їх строк корисного використання переглядається.
Витрати, якi понесло Товариство при проведеннi великих холодних та малих холодних ремонтiв мартенiвських печей, вiдображуються згiдно Актiв введення в експлуатацiю форми ОЗ-1 як окремий об'єкт основних засобiв, який амортизується згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби" протягом корисного строку їх використання.
ОБЛIК ЗАПАСIВ
Визнання i первинна оцiнка запасiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси".
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв прийняти їх конкретне найменування.
Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться на субрахунках рахункiв облiку запасiв. Розподiл транспортнозаготiвельних витрат мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, якi вибули за звiтний
мiсяць проводиться за розрахунком, визначеному у п. 9 П(С)БО 9 "Запаси". Транспортно-заготiвельнi витрати по сировинi i основним матерiалам (трубна заготовка, штрипс, чавун, лом, злитки, мазут, феросплави) вiдносяться прямо
на вартiсть запасiв.
Малоцiнними оборотними активами визнаються:
- предмети вартiстю менше 300,00 грн., незалежно вiд термiну їх використання (виходячи з рiвня iстотностi); для
невиробничої сфери - 100,00грн.
- предмети з термiном служби до 1-го року, незалежно вiд їх вартостi.
Вартiсть малоцiнних оборотних активiв, переданих в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з
балансу) з подальшою органiзацiєю роботи оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i
вiдповiдальних особах протягом термiну їх фактичного використання.
Оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу або iншому вибуттi проводиться по методу ФIФО,
оцiнка вибуття незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової продукцiї - за середньозваженою собiвартiстю.
ОБЛIК РЕЗЕРВIВ I ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ
Резервний капiтал формується i використовується вiдповiдно до статутних документiв.
Для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат створюється забезпечення на виплату вiдпусток.
Згiдно п.13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" забезпечення створюються для компенсацiї наступних операцiйних витрат, в
тому рахунку, на виплату вiдпусток. Згiдно п.7 П(С)БО 26 "Виплати працiвникам" оплата невiдпрацьованого часу, який
пiдлягає накопиченню, визнаються зобов'язаннями через створення забезпечення у звiтному перiодi.
Списання нарахованих за рахунок резерву сум, здiйснюється згiдно нормам П(С)БО 16 "Витрати". В бухгалтерському облiку вiдображається по кредиту рахунку 471 "Забезпечення виплат вiдпусток" в кореспонденцiї з дебетом
вiдповiдних рахункiв витрат в сумi фактично понесених витрат. Рiзниця мiж нарахованим резервом та фактично понесеними витратами на виплату вiдпусток вiдображається на рахунку 94 "Iншi витрати операцiйної дiяльностi" та не
включається до налогових витрат.
ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI
Дебiторська заборгованiсть за товари, продукцiю i послуги визнається вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i оцiнюється за первинною вартiстю, яка визначається на пiдставi первинних бухгалтерських документiв на
вiдвантаження товарiв i продукцiї.
Фiнансовий вiддiл формує резерв сумнiвних боргiв вiдповiдно до розробленої методики.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi проводиться на пiдставi акту списання дебiторської заборгованостi, складеного комiсiєю в складi, затвердженому Наказом по пiдприємству.
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ
Оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно положень П(С)БО12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням зменшення корисностi .

Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдлягає консолiдацiї, окрiм випадкiв передбачених п.17 П(С)БО12.
ОБЛIК ВИТРАТ
Методологiчнi основи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати визначаються на пiдставi
П(С)БО 16 "Витрати", з врахуванням "Методичних рекомендацiй по формуванню собiвартостi продукцiї (робiт, послуг)
в промисловостi, затверджених наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 09.07.2007 р.№ 373 .
Формування фактичної собiвартостi продукцiї в основних товаровиробничих цехах проводиться згiдно п.11.2
п(С)БО 16 "Витрати".
Калькулювання виробничої собiвартостi в основних товаровиробничих цехах виконується окремо:
По собiвартостi прямих витрат:
- прямих витрат - прямi матерiальнi витрати;
- прямих витрат на оплату працi;
- амортизацiї виробничих засобiв та нематерiальних активiв, якi безпосередньо зв'язанi з виробництвом продукцiї;
- iншi прямi витрати, напряму зв'язанi з виробництвом продукцiї.
По собiвартостi загальновиробничих витрат:
Розподiлених загальновиробничих витрат - витрати на утримання та експлуатацiю, ремонт обладнання, витрати на
управлiння виробництвом, амортизацiя основних засобiв загальновиробничого характеру, енергетичнi витрати та
iнше утримання виробничих примiщень, iншi витрати.
Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)
в перiодi їх виникнення.
Вартiсть послуг допомiжних цехiв пiдприємства, формується по виробничiй собiвартостi:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати безпосередньо пов'язанi з наданням послуг.
Амортизацiя обладнання допомiжних цехiв вiдображується в складi загальновиробничих витрат.
Послуги допомiжних цехiв, якi надаються другим допомiжним цехам, оцiнюються по плановiй собiвартостi. Продукцiя основного та допомiжного виробництва, яка виготовлена для власних потреб Товариства, оцiнюється по плановiй собiвартостi поточного мiсяця з подальшим коригуванням планової собiвартостi в наступному мiсяцi.
Для облiку витрат i калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї основного виробництва застосовується попередiльний метод, для облiку витрат допомiжного виробництва - позаказний.
При облiку витрат на виробництво застосовується затверджений перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат.
За базу розподiлу загальновиробничих витрат приймається обсяг виробництва продукцiї в натуральному вираженнi
(т). Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду. За показник
фактичної потужностi береться обсяг виробництва придатного прокату в теоретичнiй вазi. Постiйнi загальновиробничi
витрати розподiляються виходячи з показникiв нормальної потужностi (затвердженi потужностi цехiв в сортаментi, що
склався).
Облiк витрат загальнозаводського призначення проводиться вiдповiдно до методики облiку.
ОБЛIК ДОХОДIВ.
Методологiчнi основи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи визначаються на пiдставi
П(С)БО 15 "Дохiд".
Дохiд признається при збiльшеннi активiв або зменшеннi зобов'язань, якi обумовлюють зростання власного
капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, вiдповiдно до нижче перерахованих критерiїв:
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робiт, послуг.
Склад доходiв, склад iнших операцiйних доходiв, iнших фiнансових доходiв визначаються згiдно П(С)БО 15 "Дохiд".
ДОХОДИ I ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
До витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться суми, (сплаченi за пiдписку на перiодичнi видання, сплаченi рекламнi послуги i iншi витрати), фактично здiйсненi в звiтному перiодi, але якi стосуються наступного звiтного перiоду.
До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, нарахованих впродовж поточного або попереднiх
звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах.
ОБЛIК ПРИБУТКУ I ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
При обчисленнi податку на прибуток в бухгалтерському облiку слiд керуватися П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Застосовується в бухгалтерському облiку поняття "Вiдстроченi податковi зобов'язання" (ВОНО), "Вiдстроченi податковi активи" (ВОНА), а також "Тимчасовi рiзницi" i "Постiйнi рiзницi".
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi ВОНА i ВОНО не приводяться i, вiдповiдно, на цю дату не обчислюються.
У статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" промiжного Звiту про фiнансовi результати приводиться
тiльки сума поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi
здiйснюється вiдповiдне корегування (збiльшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток, виходячи з
облiкового прибутку (збитку) за звiтний рiк.
Згiдно п.137.5 ст. 135 Податкового Кодексу України, датою визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв по договорах
комiсiї, вважається дата продажу товарiв, якi належать комiтенту та яка вказана в "Звiтi комiсiонера" в графi "дата
продажу", яка вiдповiдає переходу права власностi.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв по прямих договорах визнається згiдно п. 137.1 ст. 137 НКУ в момент переходу права
власностi.
Ведення податкового облiку витрат, якi формують собiвартiсть реалiзованої продукцiї, проводиться згiдно ст.. 138
НКУ iз змiнами та доповненнями.
Фактична собiвартiсть реалiзацiї товарiв, (робiт, послуг) складається iз прямих витрат та розподiлених загальнови-

робничих.
Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)
в перiодi їх виникнення.
Згiдно з п. 138.4 НКУ витрати, якi формують собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг) визнаються витратами
того звiтного перiоду, в якому визнанi доходи вiд їх реалiзацiї.
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ПО СЕГМЕНТАХ
Фiнансова звiтнiсть по сегментах формується на пiдставi П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть по сегментах" виходячи з
методологiчних принципiв формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи i зобов'язання
звiтних сегментiв.
Встановити прiоритетним господарський вид сегменту. Звiтними є наступнi види господарського сегменту:
- колiсний;
- трубний;
- iншi (нерозподiленi).
ПОДАТКОВИЙ ОБЛIК
Iнформацiя про склад валових доходiв i валових витрат з метою оподаткування формується на пiдставi даних
регiстрiв бухгалтерського облiку (головна книга, журнали ордери, листки-розшифровки).
Балансова вартiсть iноземної валюти оцiнюється по методу середньозваженої вартостi перiодичного облiку (в кiнцi
мiсяця).
Вiддiлу правового забезпечення надає щокварталу з наростаючим пiдсумком вiд початку року iнформацiю про пред'явленi претензiї та їх висновки.
Ведення податкового облiку приросту (збитку) балансової вартостi товарiв, сировини, матерiалiв, комплектуючих
виробiв, напiвфабрикатiв здiйснюється вiдповiдно до встановленої методики розрахунку частки (%) матерiальних витрат.
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
Розпорядження i вказiвки головного бухгалтера з питань дотримання порядку оформлення первинних документiв та
термiну надання їх для облiку, є обов'язковими до виконання всiма структурними пiдроздiлами Товариства. За порушення вимог, несвоєчасне надання первинних документiв та недостовiрнiсть вiдображених в них даних фахiвцi Товариства притягуються до дисциплiнарної вiдповiдальностi.
При ухваленнi вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, регулюючих певнi сфери дiяльностi Товариства, до наказу про облiкову полiтику Товариства можуть вноситися змiни та доповнення.
Керiвники структурних пiдроздiлiв забезпечують обов'язкове виконання вимог наказу про облiкову полiтику, а також
розпоряджень головного бухгалтера, якi здiйснюються в межах їх повноважень щодо ведення бухгалтерського облiку
в Товариствi.
З наказом про облiкову полiтику ознайомлюються керiвники всiх структурних пiдроздiлiв Товариства.
Контроль за виконанням наказу про облiкову полiтику покладається на головного бухгалтера та директора з
фiнансiв та економiки.

Текст аудиторського висновку
Ми, аудитори Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми "ФIНЕМ-КОНСАЛТIНГ" провели аудит
консолiдованої фiнансової звiтностi, що додається, вiдкритого акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 05393116, зареєстрованого
Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 28.12.1994 року, Свiдоцтво серiя А00 № 771228,
мiсцезнаходження: 49081, м. Днiпропетровськ, вул.. Столєтова, 21), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 р.,
звiт про фiнансовi результати за 2012 р., звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловленнi умовно-позитивної думки
В балансi товариства вiдображено нематерiальнi активи первiсною вартiстю 14 732 тис.грн. За вiдсутнiстю
ймовiрностi отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, пiдтвердити цю суму як актив
не є можливим.

Переоцiнка основних засобiв проведена вiдповiдно до вимог МСФЗ, проте з порушенням вимог П(С)БО. На
31.12.2012 р. основнi засоби не переоцiнено.
Вартiсть запасiв вiдображена у балансi за собiвартiстю. Управлiнський персонал не визнавав запаси за меншою iз
двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. У зв'язку з цим не змогли пiдтвердити оцiнку запасiв на дату балансу та пов'язану з цим частину нерозподiленого прибутку (збитку) товариства та вiдстроченого податкового активу.
Дебiторська заборгованiсть у балансi вiдображена за первiсною вартiстю. Товариством не створено резерв
сумнiвних боргiв, що є порушенням вимог П(С)БО. У зв'язку з цим не змогли пiдтвердити чисту реалiзацiйну вартiсть
дебiторської заборгованостi та пов'язану з цим частину нерозподiленого прибутку (збитку) товариства та
вiдстроченого податкового активу.
Ступiнь розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання та власний капiтал у примiтках до звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО з урахуванням ряду обмежень.
Товариство не розкриває iнформацiю щодо операцiй з пов'язаними сторонами: перелiк пов'язаних сторiн, суть
вiдносин, види та облiк операцiй, методи оцiнки активiв та зобов'язань.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про
фiнансовий стан вiдкритого акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" станом на 31 грудня 2012 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової
iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо
Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики) за №1360 вiд 29.09.2011 року.
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2012 року за даними балансу перевищує розмiр
статутного капiталу ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" i вiдповiдає вимогам
законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини у межах вiд 10 до 25 % вартостi активiв товариства вiдбувалися за рiшенням наглядової ради товариства; вiд 25 % - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Не
змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створено посади внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.
Нами було отримано розумiння заходiв контролю, якi розробив, застосував та яких дотримувався управлiнський персонал для запобiгання та виявлення шахрайства. Ми не iдентифiкували чинники ризику шахрайства, якi б вплинули
на оцiнку аудитором ризикiв того, що фiнансова звiтнiсть може мiстити суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудит проводився з "15" серпня 2012 р. по "15" квiтня 2013 р. на пiдставi договору № 07/06-1/530121788 вiд 31 липня 2012 р.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 1368,видане рiшенням Аудиторської палати
України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року,продовжене рiшеннями Аудиторської палати України № 158 вiд 26 сiчня 2006 року, № 224/3 вiд 23.12.2010 р.,чинне до 23 грудня 2015 року.
Мiсцезнаходження аудитора (аудиторської фiрми):49050, м. Днiпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52, 53,телефон
(факс) (0562) 36-21-09
Директор Барановська О.М.
Аудитор Барановська О.М.
Сертифiкат аудитора серiї А № 000729,виданий рiшенням Аудиторської палати України № 41 вiд 25 сiчня 1996 року,продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 85 вiд 24 грудня 1999 року, рiшенням № 141/1 вiд 25 листопада 2004 р. та рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р., чинний до 25 сiчня 2015 р.
Дата аудиторського висновку (звiту): 15.04.2013 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 дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс та бандажiв.
Основними видами продукцiї є:
труби сталевi безшовнi гарячодеформованi;

труби обсаднi та муфти до них;
труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої точностi;
труби пiдшипниковi;
суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
залiзничнi бандажi.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у країни далекого зарубiжжя. Найбiльшим попитом користуються труби пiдшипниковi та труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення.
Товариство також надає послуги промислового характеру.
Технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства не залежить вiд сезонних змiн, а обсяг виробництва, взагалi, залежить вiд кон'юнктури ринку. Послiдовна i наполеглива робота Товариства по забезпеченню цехiв заказами
зводить коливання мiсячних обсягiв виробництва по Товариству до мiнiмуму, незалежно вiд сезонiв.
Протягом 2012 року фахiвцi заводу почали освоєння виробництва продукцiї iз безперервнолитої заготовки виробництва ТОВ "Металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ".
У 2012 роцi закiнчено освоєння виробництва труб обсадних i магiстральних у корозiйностiйкому виконаннi C95 i Т-95
рiвня PSL-3, та С-110 за стандартом API 5CT та нафтогазопровiдних труб за стандартом API 5L/ISO 3183 класiв
X70QS, X70QO (для роботи у високосiрчистому середовищi та у морi)".
ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ.
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї).
Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисловостi, машинобудування, комунальної сфери й будiвництва, а також пiдприємства залiзничного транспорту.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї: в Росiї до них вiдносяться "Газпром", "Лукойл", "ТНК" i
"Роснафта"; в Українi "Укргазвидобування" та "Укрнафта", якi займаються розвiдкою, добуванням, переробкою та
транспортуванням нафтопродуктiв.
Покупцями труб загального призначення є машинобудiвнi заводи, якi iз труб виробництва Товариства виготовляють
свою продукцiю (машини та механiзми).
Товариство освоїло й поставляє в країни ближнього й дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних розмiрiв колiс,
сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзниць, експлуатованого в рiзних клiматичних
умовах, а також бандажi для локомотивiв, метро, трамваїв, складно профiльнi кiльцевi вироби.
Основними покупцями залiзничних колiс та локомотивних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi її дороги, вагоноремонтнi
та тепловозоремонтнi пiдприємства).
Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськелектротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу
мiського транспорту України.
Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї Товариства - це пiдприємства й фiрми традицiйних ринкiв збуту
в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя. Керiвництво Товариства докладає всiх зусиль
для змiцнення усталених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.
ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ.
Товариство визнає такi фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, якi включають,
але не обмежуються такими:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або
iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями або основної суми та вiдсоткiв за борговими
цiнними паперами емiтента;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емiтента
їхнiми власниками;
- данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших виплат нерезидентам;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, якi
розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв;
- будь-якi iншi фактори, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, включаючи можливiсть реалiзацiї цих прав.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану Товариства, якi включають, але не обмежуються такими:
1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по виробництву труб та колiс.
Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок росiйських пiдприємств, якi виробляють металургiйну продукцiї.
З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":
o здiйснює iнвестицiї в основнi фонди (за останнiй рiк їхнi обсяги склали близько 29,2 млн.грн.);
o працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва);
o проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її виготовленнi
з урахуванням мiжнародного досвiду.
Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг, пiдкрiплених 121-рiчним досвiдом роботи та позитивною репутацiєю пiдприємства у свiтi.
2. Ризик втрати частки ринку.

Потенцiйний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових пiдприємств - конкурентiв та
послiдуючих перерозподiлом ринку не на користь ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденцiї в подальшому
може негативно позначитися на фiнансово-господарському станi пiдприємства.
За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку наше пiдприємство здiйснює наступнi заходи:
o диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за останнi 10 рокiв, перелiк покупцiв нашої продукцiї поповнився пiдприємствами Казахстану, Туркменiстану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудiвської
Аравiї;
o вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення якостi продукцiї та закрiплення лiдерства ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких пiдприємство працює сьогоднi;
o пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї ;
o укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове спiвробiтництво у частинi поставки
та обслуговування продукцiї нашого пiдприємства впродовж всього термiну її експлуатацiї.
3. Рiвень iнфляцiї
У зв`язку з довготривалiстю виконання укладених контрактiв, не врегулюванням цiнової полiтики на енергоносiї i, як
слiдство, на iншi матерiали, рiст iнфляцiї безпосередньо впливає на фiнансовi результати роботи нашого
пiдприємства.
Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод iндексацiї середньої вартостi
вiдповiдної продукцiї у свiтi на час укладення договору на середнiй ймовiрний розмiр збiльшення цiни сировини та
iнших складових, виходячи з поточної тенденцiї змiни цiн на цi продукти/послуги за останнi 5 рокiв , а також шляхом
укладення контрактiв на закупiвлю сировини/комплектуючих за фiксованими цiнами на певний перiод часу . Проте,
вважаючи на те, що змiни вартостi енергоносiїв, сировини та iнших комплектуючих є непередбачуваними, то
здiйснення нашим пiдприємством означених вище заходiв не є гарантiєю усунення цього ризику.
КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ.
Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї й надання послуг, складенi з дотриманням вимог українського законодавства
та з урахуванням вимог законодавства країни замовника. У контрактах погодженi всi основнi умови: номенклатура
продукцiї або послуг, що поставляється, цiни, строки й умови поставки, гарантiйнi зобов'язання, порядок врегулювання спорiв та iнше. Основним клiєнтом Товариства в 2012 роцi, через якого отримано 10% i бiльше доходу, є ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязi доходiв частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 99 %.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" використовує такi канали збуту своєї продукцiї:
1.Прямi поставки продукцiї з заводу.
2.Поставки продукцiї через торговi компанiї IНТЕРПАЙП.
Методи збуту продукцiї Товариства:
1. Прямi договори.
2. Договори комiсiї.
Самими динамiчними ринками в 2012 роцi для компанiї стали регiони Ближнього Сходу i Середньої Азiї (БСiСА), до
складу якого входять Сирiя, Iран, Лiвiя, Єгипет, Алжир, i NAFTA (США, Канада i Мексика), де реалiзацiя зросла на
50% i вище. Зростання на цих ринках пов'язане, в першу чергу, зi стабiльно високим попитом на нафту. У регiонi
NAFTA додатковим фактором попиту є активне впровадження нових технологiй бурiння i видобутку, що пiдвищує
вiддачу i ефективнiсть свердловин, а також сприяє бiльшому, нiж ранiше, споживанню обсягу труб на свердловину.
У регiонi БСiСА спостерiгається активне вiдновлення видобутку в Лiвiї, зростання видобутку в Єгиптi та Алжирi, що
також пiдтримує попит на трубну продукцiю.
Географiя поставок трубної продукцiї заводу за результатами 2012 р. розподiляється по основних регiонах наступним чином:
- Внутрiшнiй ринок України - 23%;
- Росiя - 32%;
- країни СНД - 14%;
- країни далекого зарубiжжя - 31%.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у країни далекого зарубiжжя. Загальна сума експорту за звiтний рiк складає 3 979 086 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 56,8%.
Найбiльшим попитом користуються труби пiдшипниковi (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 99,3%) та
труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення (частка експорту в загальному обсязi продажiв
- 82,1%)
На ринку залiзничних колiс i бандажiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є монополiстом в межах України, а також одним з
найбiльших експортерiв суцiльнокатаних залiзничних колiс у свiтi. У 2012 роцi обсяги виробництва високоякiсних колiс
пiдприємства склали 204 тис. тонн, бандажiв - 2,6 тис. тонн.
Безумовно, основним споживачем труб українського виробництва є Росiя. За останнi роки структура експорту українських труб до Росiї кардинально змiнилася. Якщо ранiше в нiй домiнували труби великого дiаметра, використовуваних при прокладцi магiстральних нафто- i газопроводiв, то тепер бiльше половини поставок до Росiї припадає на труби обсаднi, бурильнi, насосно-компресорнi i т.п. малих i середнiх дiаметрiв. I хоча їх основним споживачем залишається все та ж нафтогазова галузь, але вже зовсiм iнший її сегмент - видобувний. Причому бiльше 80% таких труб, якi
надходять з України, якраз виготовленi на трубних заводах, що входять в компанiю "IНТЕРПАЙП".
IНФОРМАЦIЯ ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН.
Товариство розташовано у м. Днiпропетровську - стратегiчно важливому, високо iндустрiальному центрi України. Це
дозволяє користуватися перевагами близькостi основних джерел сировини, матерiалiв та iнших ресурсiв.

Основною сировиною для нашого Товариства є чавун, трубна заготовка, штрипс, феросплави, вогнетриви та металобрухт.
Постачальниками основної сировини та матерiалiв для органiзацiї виробничого процесу на ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
за звiтний перiод є вiтчизнянi а також iноземнi пiдприємства.
I. Постачальники трубної заготовки:
1.ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а.
2.ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат", 309515, Росiя, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл.
II. Постачальники колiсної заготовки:
1.ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а.
III. Постачальники чавуну:
1.ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а.
2.ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росiя, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1.
IV. Постачальники металобрухту:
1.ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 49124, Україна,
м. Днiпропетровськ, вул. Липова, 1.
Джерела сировини доступнi, що оцiнюється наступними факторами: тривалi комерцiйнi зв'язки, вiдсутнiсть заходiв
обмежуючих доступнiсть ринку сировини з боку урядiв країн, достатньо великi об'єми виробництва сировини i матерiалiв, задовiльнi умови транспортування сировини.
58,3% трубної заготовки за звiтний перiод було отримано вiд ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". З початку року до червня
цiни на заготовку зросли на 10,4%, та починаючи з липня до кiнця року зменшились на 4,53% у порiвняннi до показникiв на початок звiтного року.
З ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" за звiтний рiк отримано 40,8% трубної заготовки вiд загального обсягу. Цiна протягом року змiнювалась, але якщо порiвняти показники початку i кiнця року зменшилась на 11,4%.
Колiсну заготовку в обсязi 100% у 2012 роцi отримували вiд ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". Цiна постiйно
змiнювалась, але в порiвняннi показникiв початку i кiнця року збiльшилась на 3,6%.
Поставка чавуну здiйснювалась згiдно укладених пiдприємством договорiв з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - 79,8%
вiд загального обсягу. За звiтний перiод цiна на чавун змiнювалась наступним чином: до травня збiльшилась на 6,4%,
та починаючи з червня зменшилась до кiнця року на 15,8% у порiвняннi до показникiв на початок звiтного року.
З ВАТ "Уральська Сталь" отримано 10,1% вiд загального обсягу постачання чавуну.
Металобрухт постачався з ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", його доля в загальному обсязi
постачання складає 100%. За звiтний перiод цiна на металобрухт у порiвняннi до показникiв на початок звiтного року
зменшилась на 8,6%.
В загальному обсязi поставок доля iмпортної трубної заготовки становить 40,8%, доля iмпортного чавуну - 20,2%.
Альтернативними постачальниками трубної заготовки є:
1.ВАТ "БМЗ - керуюча компанiя холдингу "БМК" 247210, Республiка Бiлорусь, Гомельська обл., м. Жлобин, вул.
Промислова, 37.
2.ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росiя, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1.
ЗАТ "ВМЗ "Красний Октябрь", 400007, Росiя, Волгоградська обл., м. Волгоград, пр. Ленiна, буд. 110.
Товариство має достатнiй вибiр постачальникiв сировини, щоб не залежати вiд одного з них. Також Товариство має
змогу мiняти постачальникiв в залежностi вiд наявностi матерiалу, його якостi, цiни на нього. Динамiка цiн на сировину вiдповiдає загальнодержавним змiнам цiн на сировину та матерiали i зумовлена об'єктивними факторами.
IНФОРМАЦIЮ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ
ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ.
Промисловий i експортний потенцiали пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України сьогоднi є базовими
елементами економiки держави, яка залежить вiд стану ГМК, насамперед, тому, що металургiя - провiдна галузь
української економiки. Саме вона забезпечує основний приплив валюти в країну, галузь дає близько 40% всiх валютних надходжень.
Крiм цього, металургiйна галузь - це приблизно чверть усього промислового виробництва i третя частина в товарнiй
структурi експорту. Сьогоднi на пiдприємствах галузi працюють понад пiвмiльйона людей. Донедавна металургiйна
промисловiсть України за обсягами виробництва займала 7 мiсце у свiтi.
Протягом останнiх декiлькох рокiв металургiйний комплекс України переживає кризу, що стала наслiдком довготривалого використання застарiлих, ще радянських технологiй, недостатнього технiчного рiвня, браку фiнансiв для забезпечення впровадження iнновацiй. Подорожчання газу i нафти, а також перебої в постачаннi пiдприємств коксiвним
вугiллям, металобрухтом, електроенергiєю - все це також ускладнило ситуацiю. Високий попит на метал в докризовi
роки привiв до нарощування надлишкових потужностей за рахунок пiдвищеної експлуатацiї наявного обладнання, що
спричинило за собою високий ступiнь зношення устаткування i створення потужностей, якi економiчно невигiдно
утримувати в умовах падiння попиту на продукцiю.
Аналiз темпiв i характеру модернiзацiї чорної металургiї України в останнi роки показує їх невiдповiднiсть свiтовим
тенденцiям i дозволяє прогнозувати все зростаюче вiдставання галузi не тiльки вiд свiтових лiдерiв, а й середньосвiтового рiвня. За несприятливих умов на свiтовому ринку чорних металiв це загрожує серйозними наслiдками
для металургiї України, аж до виникнення проблеми виживання галузi. Серед найважливiших поточних проблем ГМК,
експерти видiлили декiлька особливо важливих.
По-перше, це слабкий внутрiшнiй попит на продукцiю. Через це, орiєнтацiя на експорт надмiрно висока. 80% виробленої українським гiрничо-металургiйним комплексом продукцiї експортується i лише близько 20% споживається всерединi країни. По-друге, держава не сприяє збiльшенню попиту на продукцiю українського ГМК вiтчизняними споживачами, таких як машинобудiвники або суднобудiвники. Замiсть цього (свiдомо чи несвiдомо) створенi умови максимального сприяння iмпорту металiв та сировини. Торiк в Україну iмпортовано мiльйон тонн готової продукцiї чорної

металургiї.
Крiм цього, слiд зазначити й iншi iстотнi недолiки:
- високий рiвень витрат на виробництво (порiвняно з середньосвiтовим рiвнем) i, як наслiдок, висока собiвартiсть
продукцiї;
- технологiчна i технiчна вiдсталiсть;
- високий рiвень забруднення навколишнього середовища;
Економiчна криза, що вибухнула в США, Європi та країнах СНД, серйозно вдарила по чорнiй металургiї України.
Попит на продукцiю рiзко знизився з боку будiвельної галузi, автовиробникiв i машинобудiвних компанiй. Адже вони
теж зазнали серйознi фiнансовi проблеми i зiткнулися з падiнням попиту на свою продукцiю. Через це експорт продукцiї української металургiйної галузi помiтно знизився. Також великий мiнус українських пiдприємств у тому, що лише деякi з них готовi вкладати грошi в придбання нових технологiй, зокрема, прав на патенти i патентнi лiцензiї.
Слiд зазначити, що за останнє десятилiття пiдприємствами України активiзувалася розробка i впровадження технологiчних iнновацiй, але, все ж, рiвень iнвестицiй в значнiй мiрi нижче показникiв наших конкурентiв у Росiї, ЄС,
Пiвнiчнiй Америцi та Пiвденно-схiднiй Азiї.
У зв'язку з цим необхiднi розробки i впровадження програм технiчного переозброєння галузi, в основi створення
яких повинен бути об'єктивний аналiз iнновацiйного рiвня виробництва України, як складової частини свiтового виробництва металопродукцiї.
Традицiйно трубне виробництво розглядається як окрема пiдгалузь чорної металургiї, яка виробляє найбiльш технологiчно складну продукцiю.
У всьому свiтi труби знаходять все бiльш широке застосування, i їх використання визначає технiчний рiвень
бiльшостi найважливiших господарських комплексiв, таких як паливно-енергетичний, машинобудiвний, житловокомунальний, агропромисловий та багато iнших.
В даний час багато що говорить про перехiд трубної пiдгалузi на якiсно новий етап розвитку, який характеризується
ускладненням умов експлуатацiї та розширенням стандартами прав споживачiв з посилення вимог до якостi продукцiї, а також безаварiйностi її функцiонування.
При цьому мають мiсце основнi тенденцiї:
посилення вимог до хiмiчного складу сталей, а саме: потрiбнi труби зi сталей зi зниженим вмiстом вуглецю, сiрки,
фосфору i шкiдливих домiшок, газiв i неметалевих включень;
регламентацiя способiв виробництва сталей, з яких виготовляються труби, i способiв виробництва труб (у рядi стандартiв регламентується спосiб виплавки сталi, вводяться обмеження з пластичної деформацiї пiсля термообробки, в
рядi стандартiв на зварнi труби обмовляється, яким способом повиннi бути зваренi труби);
пiдвищенi вимоги до механiчних, фiзичних (мiцнiсть, в'язкiсть, i т.д.) i фiзико-хiмiчних (корозiйностiйкiсть, холодостiйкiсть, жаромiцнiсть та iн.) властивостей матерiалу;
пiдвищенi вимоги до методiв контролю якостi труб (гiдровипробування, неруйнiвнi та руйнiвнi методи контролю);
розширення застосування видiв з'єднань нарiзних труб з пiдвищеними експлуатацiйними характеристиками;
широке впровадження нових видiв трубної продукцiї, зокрема, труби з двох- i тришаровим полiмерним покриттям,
труби iз зовнiшньою й внутрiшньою футерiвкою) та iн;
постiйне пiдвищення попиту на продукцiю iз захисними покриттями (оцинкованi, дифузiйно-оцинкованi, нiкельованi
труби, труби з алюмiнiєвими та полiмерними покриттями);
пiдвищенi вимоги до захисту труб вiд пошкоджень i корозiї в процесi транспортування i зберiгання, а також до вигляду i якостi маркування, таврування та пакування продукцiї.
Тенденцiї до пiдвищення споживчих властивостей спостерiгаються на ринках безшовних бурильних, обсадних, насосно-компресорних i магiстральних гарячекатаних труб для газо- i нафтопроводiв. Цi труби використовуються при
видобутку i транспортуваннi нафти i газу в морському i прибережних шельфах.
Аналiз показує, що пiдвищеним попитом на ринку користуються газо- i нафтопровiднi труби пiдвищеної довговiчностi в корозiйно активних високомiнералiзованих середовищах.
Пiдвищення якостi продукцiї є основою її конкурентоспроможностi та динамiчного розвитку виробництва i одним з
основних критерiїв ефективностi проведення iнновацiйних процесiв на промисловому пiдприємствi.
Металургiйнi пiдприємства України останнiм часом значно скоротили марочний i розмiрний сортаментний ряд своєї
продукцiї, набагато зменшили виробництво високотехнологiчної продукцiї. По сортаменту i якостi продукцiї
вiдставання українських металургiйних пiдприємств, наприклад, вiд росiйських таке значне, що для його подолання
потрiбнi будуть десятки рокiв роботи за умови здiйснення масштабної модернiзацiї.
Згiдно з експертними оцiнками, українськi виробники труб в 2012 роцi знизили рiвень виробництва на 7% в
порiвняннi з попереднiм роком - до 2,1 млн. тонн.
При цьому вiдмiчено збiльшення обсягiв виробництва у пiдприємств, що входять до складу компанiї IНТЕРПАЙП.
IНФОРМАЦIЯ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА.
Трубна промисловiсть у свiтовому масштабi належить до виробничих галузей, якi характеризуються сталою
вiдповiднiстю вимогам до якостi продукцiї, її видам та сортаменту. При очевиднiй перевазi пропозицiї на труби над
попитом на них, конкурентоспроможнiсть продукцiї трубних заводiв забезпечується, в першу чергу, технiчним рiвнем
їх устаткування. Так, наприклад, свiтовий попит на безшовнi сталевi труби за останнi 10-12 рокiв коливається в межах
18-22 млн. тонн на рiк, а рiвень виробничих потужностей з випуску безшовних труб складає у свiтi 32-34 млн. тонн.
Цiлком природно, що покупець вiддає перевагу тим виробникам, чия продукцiя за iнших рiвних умов (цiна, товарний
вигляд, оперативнiсть поставки та iн.) має пiдвищеннi споживчi властивостi - мiцнiсть, довговiчнiсть, точнiсть i т.п.
У серединi трубної галузi України основними конкурентами по окремих типорозмiрам труб є ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ" (м. Нiкополь), що також виробляє труби для нафтогазової галузi, ВАТ "Днiпропетровський трубний завод (м.
Днiпропетровськ), ВАТ" Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча (м. Марiуполь).
Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї, що випускається на нашому

пiдприємствi, включаючи труби нафтового сортаменту - пiдприємства, якi входять до Трубної металургiйної компанiї i
Групу ЧТПЗ.
"Трубна металургiйна компанiя" (ТМК) - свiтовий лiдер з випуску трубної продукцiї, зберiгає перше мiсце в свiтi за
обсягами випуску трубної продукцiї в натуральному виразi i за асортиментом продукцiї. ТМК видiляє три основнi
регiони дiяльностi: Росiя, Америка i Європа - з перевагою вкладу росiйського сегмента в загальний обсяг прибутку
компанiї. На сьогоднi компанiя прагне розширити свою присутнiсть в Азiї i на Близькому Сходi. З цiєю метою був придбаний 55% пакет акцiй у трубному заводi Gulf International трубної промисловостi ТОВ (ГIПI) в Оманi потужнiстю близько 200 тис. тонн продукцiї на рiк, а також спiльно з компанiєю EMDAD було зареєстровано сервiсне пiдприємство в
Абу-Дабi, Об'єднанi Арабськi Емiрати. Таким чином, компанiя формує виробничо-збутовий комплекс, спрямований на
розширення присутностi продукцiї ТМК на Близькому Сходi i в Азiї в цiлому, i в країнах Персидської затоки зокрема i є
найбiльшим конкурентом пiдприємствам компанiї IНТЕРПАЙП на перспективних ринках збуту.
Бiльше 45% виручки ТМК формується на зовнiшнiх ринках: за результатами 9 мiсяцiв 2012 р. 26% виручки принiс
американський сегмент, 5% - європейський, крiм того, частина продукцiї, виробленої в Росiї, також була спрямована
на експорт за кордон.
Бiзнес ТМК фокусується на випуску продукцiї з високими показниками рентабельностi i потенцiалом ринкового попиту - безшовнi труби, труби нафтового сортаменту особливо - у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку компанiї. ТМК
також прагне до збiльшення обсягiв виробництва високотехнологiчних труб класу "Премiум".
Незважаючи на свiтове лiдерство у виробництвi продукцiї в натуральному вираженнi, виручка ТМК в розрахунку на
тонну на поточний момент нижче аналогiчного показника ключових конкурентiв - французької Vallourec та iталiйської
Tenaris. Продукцiя обох компанiй бiльш високотехнологiчна, а частка премiального сегмента в обсягах виробництва
вище, нiж у ТМК.
У порiвняннi з iншими росiйськими пiдприємствами продукцiя ТМК вiдповiдає їм за сортаментом, цiновим показникам та собiвартостi на тонну.
У порiвняннi з українськими та китайськими конкурентами ТМК виграє з точки зору маржинальних показникiв, незважаючи на iстотно нижчу собiвартiсть виробництва китайських конкурентiв.
З 2005 по 2011 роки обсяг iнвестицiй у розвиток компанiї склав бiльше 2,5 млрд. доларiв. Найбiльшi iнвестицiйнi
проекти, що реалiзуються ТМК найближчим часом:
-будiвництво електросталеплавильного комплексу на Таганрозькому металургiйному заводi, потужнiстю 950 тис.
тонн заготовки (запуск 2013 р.)
-будiвництво безперервного трубопрокатного стану FQM на Сiверському трубному заводi, потужнiстю 600 тис. тонн
безшовних труб пiдвищеної якостi (запуск 2013 р.)
-будiвництво потужностей для фiнiшної обробки труб (нарощування обсягу випуску труб з рiзьбовими з'єднаннями
ULTRA i термообробленої продукцiї, потужнiстю 230 тис. тонн труб (Ultra), 280 тис. тонн (термообробка). Термiн реалiзацiї 2016 р.
Група ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябiнський трубний завод" (м.
Челябiнськ).
ЧТПЗ включає в себе трубний дивiзiон, орiєнтований на виробництво широкого спектру трубної продукцiї для
внутрiшнього ринку Росiї.
Основними споживачами продукцiї є провiднi пiдприємства нафтогазового i енергетичного комплексу, пiдприємства
машинобудування, чорної металургiї, будiвельної iндустрiї та сiльського господарства.
З утворенням Єдиного економiчного простору Росiї, Бiлорусiї i Казахстану трубний ринок зрiс за рахунок низки
пiдприємств з Бiлорусiї i Казахстану. Компанiя KSP Steel з Казахстану (виробляє обсаднi труби, нафтогазопровiднi i
загального призначення), Бiлоруський металургiйний завод (БМЗ), що випускає труби загального призначення i нафтогазопровiднi (НГП), iншi пiдприємства. У споживачiв труб сьогоднi з'явилася можливiсть вибирати продукцiю та виробника.
Слiд зазначити, що завдяки модернiзацiї виробничих потужностей, яка здiйснювалась останнi роки росiйськими виробниками колiсної та трубної продукцiї, значно пiдвищилася її якiсть i, як наслiдок, зросла конкурентоспроможнiсть.
Загострення конкуренцiї на зовнiшнiх ринках усiх видiв металопродукцiї змушує компанiї України запекло боротися
за залишки каналiв збуту. I в цьому сенсi збереження позицiй на ринку Росiйської Федерацiї є важливим фактором
зниження операцiйних ризикiв для вiтчизняної трубної пiдгалузi.
Згiдно з експертними оцiнками провiдних аналiтикiв, слiд очiкувати, що вже в найближчому майбутньому металурги
Китаю та Iндiї, завдяки швидким темпам розвитку, витiснять iноземну металопродукцiю з ринкiв своїх країн i
збiльшать свої частки в країнах Близького Сходу та Iндокитаю. Для продажу українського металу за свiтовими цiнами
мiсця на тих ринках не залишається. А демпiнгувати українськi металурги не зможуть через застарiлi технологiї та
обладнання пiдприємств, собiвартiсть продукцiї яких значно вища, нiж на сучасних виробництвах.
Структура витрат на українських i росiйських металургiйних пiдприємствах приблизно однакова, але в результатi
значно бiльш широкого сортаменту i вищої якостi металопродукцiї росiйських виробникiв продукцiя останнiх знаходиться в бiльш високому цiновому сегментi i займає бiльшу частину ринку. Тому росiйська металургiя за будь-яких
умов свiтової економiки має додатковий запас мiцностi порiвняно з українським ГМК.
Бiльш низька собiвартiсть, кращi сортамент та якiсть продукцiї забезпечують металургiйним комбiнатам Росiї бiльшi
прибутки i, як результат, великi фiнансовi можливостi, якi, до речi, використовувалися i в попереднi роки, а в даний
час, головним чином для розвитку та якнайшвидшої модернiзацiї виробництва.
Для українських пiдприємств ситуацiя зараз дуже складна. Ми програємо по ринкоспроможностям навiть iншим виробникам схiдної Європи. З урахуванням вартостi транспортування на цi ринки наша продукцiя обходиться дорожче.
Додатково до цiєї ситуацiї, до високої собiвартостi виробництва, яка склалася в Українi, через високi цiни на електроенергiю, на газ, свiтових цiн на залiзну руду, високих цiн на вугiлля, ми маємо проблеми з вiдшкодуванням ПДВ i проблемами дуже високих витрат на залiзничний транспорт.
Незважаючи на зазначенi вище фактори, продукцiя виробництва ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" користуються попитом i є

рентабельною.
Бiльшiсть трубної продукцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за своїми технiчними характеристиками не поступається закордонним аналогам. Особливiстю трубної продукцiї являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами i пiдтримувати достатнiй рiвень реалiзацiї їх на американському i середньоазiатському ринках. Пiдприємство активно працює над освоєнням нових
ринкiв збуту шляхом розширення виробництва складних видiв продукцiї: високомiцних та корозiйностiйких труб, труб з
високо герметичним премiальним з'єднанням UPJ, прецезiонних труб, а також високомiцних залiзничних колiс у
вiдповiдностi з кон'юнктурою, що склалася у свiтi. Освоєння виробництва обсадних труб з високомiцних марок сталi з
з'єднанням UPJ дозволяє ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" забезпечувати українськi нафтогазовi компанiї конкурентоспроможною продукцiєю i скоротити їх витрати на закупiвлю бiльш дорогих зарубiжних аналогiв.
З метою задоволення вимог споживачiв та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї служби заводу розробляють i впроваджують заходи, спрямованi на полiпшення якостi продукцiї, що випускається:
- розширений спектр варiантiв протикорозiйного захисту труб, муфт i колiс заводу з метою задоволення вимог замовникiв;
-освоєна технологiя виробництва обсадних труб i трубних муфтових заготовок класу С110, виготовлених за API
5CT;
-розроблена технологiя i освоєне виробництво сталевих безшовних обсадних труб класу мiцностi Q125, що сертифiкованi Американським Iнститутом Нафти.
-з 2009 року почато впровадження виробництва нафто-газопровiдних труб для морських умов та у високосiрчастому середовищi по специфiкацiї API 5L, а також обсадних труб класу мiцностi L80 9Cr и L80 13Cr, C90 и Т95
з пiдвищеними антикорозiйними властивостями по стандарту ДСТУ ISO 11960:2006 i специфiкацiї API 5CT.
В даний час освоєно виробництво бiльше 240 типорозмiрiв колiс, якi вiдповiдають рiзним вимогам споживачiв.
Використовуванi на пiдприємствi технологiї i власнi розробки дозволяють виробляти суцiльнокатанi колеса, що
вiдповiдають вимогам стандартiв UIC 812-3, EBN 918277, EN 13262, а також багатьом iншим технiчним умовам.
Пiдприємство впроваджує прогресивнi технологiї виробництва залiзничних колiс i сучаснi методи контролю. З 2009
року введенi в експлуатацiю лiнiї повнопрофiльної обробки та автоматичного контролю залiзничних колiс.
Слiд зазначити, що за спiввiдношенням характеристик мiцностi i пластичностi, рiвнем механiчних властивостей
суцiльнокатанi колеса пiдвищеної твердостi, виробленi на ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукцiї конкурентiв.
Контроль якостi з боку споживачiв трубної продукцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (в т.ч. i потенцiйних) - компанiєю
Weatherford, компанiями SKF, компанiєю РРС, компанiєю Shell, ВАТ "ВПЗ", компанiєю DYLAN GROUP i Пiвденної нафтової компанiї пiдтвердив вiдповiднiсть технiчним характеристикам i вимогам замовникiв.
Введення в дiю компанiєю IНТЕРПАЙП нового сталеплавильного комплексу, потужнiстю 1,32 млн. тонн означає перехiд до вертикально iнтегрованої виробничої структури: вiд заготiвлi брухту через виплавку сталi до виробництва
сталевих труб i залiзничних колiс, що дозволяє заводам Компанiї значно покращити технологiчнi процеси виробництва, налагодити випуск якiсних видiв сталi i прокату.
Виробництво безшовних труб i ж/д колiс з безперервнолитої заготовки дозволило пiдприємству освоїти i сертифiкувати новi види продукцiї.
Крiм цього, планується значне зниження витратного коефiцiєнта металу за рахунок iнновацiйного розвитку виробництв з застосуванням iнформацiйних технологiй. Тiльки на трубах економiя металу очiкується понад 5000 тонн на
рiк.
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА.
Основним напрямом дiяльностi Товариства у 2012 роцi є органiзацiя ефективної виробничо-господарської
дiяльностi акцiонерного товариства, спрямованої на зниження витрат i максимiзацiю прибутку.
Для виконання цього необхiдно забезпечити:
1.Оптимальну роботу основних та допомiжних цехiв з точки зору економного використання матерiальних, трудових,
паливно-енергетичних та iнших ресурсiв.
2.Виконання бюджету витрат на 2013 рiк
3.Зростання продуктивностi працi.
4.Оборотнiсть оборотних коштiв на рiвнi 56 днiв.
5.Знизити фактичний рiвень залишкiв оборотних коштiв.
6.Впровадити програму по вдосконаленню процесiв Системи управлiння якiстю вiдповiдно до вимог стандарту ISO /
TS 16949:2009.
7.Пiдвищення якостi продукцiї та технологiчних процесiв.
8.Удосконалення функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони навколишнього середовища, зростання рiвня трудової i технологiчної дисциплiни.
9.Удосконалювати корпоративну культуру, що сприяє максимальної задоволеностi персоналу, пiдвищення його
професiйної майстерностi та розкриття його творчих здiбностей.

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
Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити сортамент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. У звiтному 2012 роцi освоєно 247,8 млн. грн.

капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що виконуються
в перiод проведення поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 29,2 млн. грн.; за планом фiнансування
iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 218,6 млн. грн. Протягом 2012 року були вiдчуженi
активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби на суму 4381 тисяч гривень. Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та придбання обладнання здiйснюється за рахунок
власних коштiв Товариства.
Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї. Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на нове. Технiчне переоснащення й модернiзацiя Товариства проводиться у вiдповiдностi зi стратегiєю пiдприємства в рамках рiчного бюджету iз
власних коштiв; розробка заходiв i планування витрат на їхню реалiзацiю проводяться протягом календарного року.
У 2012 роцi також була завершена реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
1. Забезпечення виконання вимог стандартiв по неруйнiвному контролю обсадних труб з термообробкою в ЦНГС
(стан 5-12) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". В рамках проекту виконана модернiзацiя установки УЗК тiла труби "Атлант-2", модернiзацiя установки магнiтопорошкової дефектоскопiї кiнцiв труб, установка обладнання вихретокового контролю
тiла труб.
2. Замiна муфтонаверточних верстатiв в 4-ом i 5-ом прольотi ЦНГС (стан 5-12) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
3. Установка комплексу неруйнiвного контролю тiла та кiнцiв труб в ЦНГС (стан 140) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
4. Забезпечення роботи цехiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на неперервнолитiй заготовцi виробництва ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ".
5. Забезпечення виконання вимог стандартiв АРI 5 СТ та ГОСТ Р 53633 в частинi МПД муфт в ЦНГС ВАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Iнформацiя про суттєвi капiтальнi фiнансовi iнвестицiї, що пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства, якi Товариство планує здiйснити протягом 2013 року:
1. Установка мобiльного гiдропресу в 5-й пролiт ЦНГС (стан 5-12) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". План - 3 406,8 тис. грн. з
ПДВ.
2. Установка отоплення в ЦНГС ВАТ "IНТЕРПАЙ НТЗ". План - 1 417 тис.грн. з ПДВ.
3. Виробництво муфт (верстат в дiапазонi 178-340 мм). План - 24 531 тис.грн. з ПДВ.
4. Виробництво муфт (верстат в дiапазонi 127-178 мм). План - 22 460, 4 тис.грн. з ПДВ.
5. Благоустрiй ЦНГС ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". План - 6 252,6 тис.грн. з ПДВ.
6. Благоустрiй колесопрокатного цеху ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". План - 530,4 тис.грн. з ПДВ
Фiнансування вище перелiчених iнвестицiйних проектiв планується здiйснити за рахунок власних коштiв.
Вiдповiдно до Плану придбання основних засобiв в 2013 роцi на придбання основних засобiв планується витратити
5 645 100 грн. з ПДВ
В 2013 роцi на науково-дослiднi роботи планується витратити 1 400 000 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
Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються на балансi Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi. Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 1 144,2 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш вагомими є: - оренда транспортних засобiв ТОВ
"ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; - оренда примiщення та майна ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет"; - оренда
примiщення та майна ТОВ "Вапняна фабрика"; - оренда примiщень та майна ТОВ "МЗ "Днiпросталь".
Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї Iндустрiального району м.
Днiпропетровська, i прилягає до Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ,
49081, Україна, але такi об'єкти соцiального напрямку, як дитячий оздоровчий табiр iм. О.Кошового; база вiдпочинку
"Перлина"; полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", мають свої фактичнi адреси та знаходяться, як на територiї мiста, так i
за його межами. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi Товариства.
Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими корпусами), власним сталеплавильним комплексом, до якого входить установка вакуумування сталi, з 3-ма трубопрокатними. колесопрокатним i кiльцебандажним виробництвами, верстатами, допомiжним обладнанням для проведення випробувань
продукцiї, що виготовляється. Основнi засоби виробничого призначення використовуються у три змiни.
Забезпеченiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi потужностi в
цiлому задовольняють потреби Товариства. Технологiчне обладнання, яке застосовується у виробництвi, вiдповiдає
свiтовому науково-технiчному рiвню.
У структурi основних засобiв за станом на 31 грудня 2012 року найбiльшу питому вагу складають групи: машини й
устаткування - 71,14%; будинки, спорудження та передавальнi пристрої - 24,83%.
Ступень використання виробничих потужностей за звiтний рiк склала:
-Мартенiвський цех - 65,2%
-ТПЦ - 3
- 40,7%

- ЦНГС Стан 5-12 - 55,5%
-ЦНГС Стан 140 - 57%
-КПЦ - 60,4%
-КБЛ - 36%
Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, у 2012 роцi Товариством проводився комплекс заходiв, пов'язаних з пiдтримуванням працездатностi i вiдновленням стану основних фондiв.
Загальна сума витрат у 2012 роцi на заходи щодо капiтального i поточного ремонтiв устаткування, будiвель, споруд
i технiчного оснащення склала близько 314 млн.грн.
В 2013 роцi планується проведення поточних ремонтiв основних засобiв в обсязi 159 924 тис.грн. з ПДВ i
капiтальних ремонтiв 184 431 тис.грн. з ПДВ та планується продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на
нове.
До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має:
- ремонт, модернiзацiя та придбання виробничого обладнання;
- ремонт будiвель i споруд;
- модернiзацiя обладнання.
У 2013 р. планується проведення модернiзацiї обладнання Товариства на суму 21 357 тис. грн. з ПДВ (капiтальний
ремонт з модернiзацiєю - 15 712 тис. грн., план придбання основних засобiв - 5 645 тис. грн.)
Витрати на фiнансування заходiв плану придбання основних засобiв та плану капiтальних ремонтiв на 2013 рiк: власнi засоби.
В рамках модернiзацiї виробничого обладнання запланована низка капiтальних ремонтiв, таких як: капiтальний ремонт токарно-карусельних верстатiв 1Б 502, 1Д 502, КС 1114, стану ХПТ №2, верстатiв HEID№ 5.1, 5.2 та iн.
ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННI АКТИВIВ ЕМIТЕНТА
На ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює
усi види дiяльностi пiдприємства вiд придбання сировини, матерiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової продукцiї,
та сертифiкована незалежним органом по сертифiкацiї TUV Sndastrie Servis Gmbn на вiдповiднiсть стандарту ISO
серiї 14001: 2004.
Екологiчна полiтика пiдприємства затверджена Головою правлiння, та передбачає мiнiмiзацiю вiдходiв та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повiтря та грунтiв. Загальну полiтику по охоронi навколишнього
природного середовища здiйснює головний iнженер .
До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", належать Закони України:
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", Водний
Кодекс України та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми та правила, Державнi стандарти України.
Монiторинг навколишнього середовища враховує основнi принципи стандарту ISO 14000 i включає основнi напрямки :
- контроль вiдповiдностi документацiї пiдприємства вимогам природоохоронного законодавства ;
- контроль якостi , кiлькостi викидiв в атмосферне повiтря та скидiв у р.Днiпро;
- контроль за збором, вивозом та утилiзацiєю вiдходiв виробництва та iнш.
Систематичний контроль екологiчного стану пiдприємства здiйснюється вiдомчим вiддiлом екологiї, атестованим
Мiнпромполiтики України № 06544-5-1-27/3 ГОМС вiд 6 серпня 2012р. Вiддiл екологiї забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби мають досвiд роботи i вiдповiдну освiту.
Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постiйно удосконалювати ефективнiсть в областi
охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцiнки результатiв впливу виробництва, проведенням внутрiшнiх аудитiв.
У 2012 пiдприємство брало участь у нацiональнiй Програмi полiпшення екологiчної ситуацiї в Днiпропетровськiй областi, Програмi "Здоров'я нацiї", у щорiчних виставках "Екологiя", отримано дипломи.
На пiдприємствi постiйно проводиться робота по замiнi або по встановленню нових пило-газоочисних споруд. Виведено з експлуатування мартенiвськi печi та вакууматор. Валовi викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря зменшено на 2616,9 тонн у порiвняннi з 2011 роком.
Скидання стiчних вод пiдприємством здiйснюється у р.Днiпро згiдно нормативiв гранично-допустимих скидiв. Перевищення лiмiтiв по забору та скиду води не вiдбувалось.
Пiдприємством впроваджено проект по припиненню скиду стiчних вод у р.Днiпро, який увiйшов до обласної "Програми полiпшення екологiчного стану Днiпропетровськiй областi". Впровадження проекту призвело до скорочення
скиду стiчних вод у р.Днiпро та зниженню концентрацiй забруднюючих речовин у стiчних водах.
Загальний скид стiчних вод пiдприємства у р.Днiпро в 2012 роцi склав - 2 млн. 74 тис.м3 , що на 2 млн. 189 тис.м3
менше, нiж за звiтний перiод 2011 року.
На пiдприємствi дiє система збору , передачi та вивозу виробничих та побутових вiдходiв. Вивоз вiдходiв з
пiдприємства здiйснюється згiдно договорiв з пiдрядними органiзацiями, якi мають лiцензiї на операцiї з вiдходами.
Згiдно iз Законом України про вiдходи, на пiдприємствi розробленi технiчнi паспорти вiдходiв i паспорти мiсць видалення вiдходiв, якi погодженi з органами державного нагляду .
Пiдприємство має на всi напрямки екологiчного впливу виробництва лiмiти, дозволи:
на викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму, роботу з вiдходами, якi виданi органами Мiнприроди та держсаннагляду.
Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України пiдприємство надає органам державної i виконавчої влади статзвiтнiсть, у якiй вiдображається iнформацiя про обсяги викидiв, скидання у р.Днiпро, передачу
вiдходiв та екологiчнi витрати.
Пiдприємство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного середовища.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшня економiчна обстановка та податкова полiтика держави.
З iншого боку, жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно удосконалювати
технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї.
Проблемними питаннями для пiдприємства є:
1. Невiдшкодований ПДВ на кiнець року в розмiрi 132 039 тис.грн.
2. З 04.09.2012р. Єврокомiсiєю введенi мита на безшовнi труби виробництва ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в розмiрi
13,8%.
3. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на газ, метал позначається на збiльшеннi собiвартостi продукцiї.
На дiяльнiсть Товариства також впливають змiни кон'юнктури на ринках збуту суцiльнокатаних колiс, бандажiв та
сталевих труб, у тому числi:
- загострення конкуренцiї на свiтових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є найкрупнiшими споживачами продукцiї Товариства. Об'єктивно така ситуацiя провокує проблеми з реалiзацiєю труб Товариства в регiонах,
найпривабливiших iз погляду структури сортаменту ринку;
- введення Росiєю обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переплетення державних факторiв як економiчних так i полiтичних призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД i до жорсткої
конкуренцiї на ринку труб (введення Урядом Росiї квот на iмпорт українських труб);
- необхiднiсть перевiрки продукцiї на наявнiсть альфа- i бета - випромiнювання, а також трансуранових компонентiв,
при ввезеннi металопродукцiї до Росiї. Це ускладнює процедуру iмпорту та може привести до втрати частини
росiйського ринку;
- вiдсутнiсть попиту на труби для машинобудування в Українi. Це пов'язано з тим, що машинобудування знаходиться в станi занепаду, нафтогазовидобувнi компанiї не збiльшують обсягiв розвiдувально-бурових робiт, видобуток нафти й газу на українськiй територiї, газифiкацiя населених пунктiв ведеться повiльно через вiдсутнiсть засобiв, служби комунального постачання є бюджетними органiзацiями через недостатнє фiнансування;
- зростання цiн на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуацiя негативно впливає не тiльки на економiку
виробництва труб, але i на контрактний ринок. Непередбачуванiсть ринку передiльного металу iстотно звужує можливостi вибудовування довгострокових вiдносин iз стратегiчними партнерами;
- змiна життєвих цiнностей - неадекватна оцiнка змiн, що вiдбуваються. Зниження, щiльно до втрати, необхiдного
рiвня корпоративної культури, почуття причетностi до результатiв дiяльностi Товариства.
Зростання цiн на енергоносiї на внутрiшньому ринку впливає на збiльшення цiн на продукцiю, що призводить до переорiєнтацiї ринкiв трубної продукцiї i як наслiдок - до падiння обсягiв виробництва труб. Суттєвий вплив на дiяльнiсть
обiгових коштiв Товариства має дуже повiльне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт.
СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
1. Антимонопольне законодавство.
Внутрiшнє українське антимонопольне законодавство iстотно обмежує можливостi Товариства по наданню тиску на
покупця продукцiї у будь-якiй формi, включаючи вiдмовлення вiд виробництва монопольних видiв продукцiї.
2. Державне регулювання цiн.
В даний час державного регулювання цiн на продукцiю Товариства немає.
3. Загороджувальнi заходи.
Наявнiсть в країнах, якi є споживачами продукцiї Товариства невигiдних умов для реалiзацiї нашої продукцiї: це загороджувальнi заходи та мита, оподаткування, упередженiсть i вибiрковiсть у тендернiй полiтицi.
4. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД, впливає на ринкову поведiнку споживачiв
- вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й гарантiям експлуатацiйної надiйностi.
Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного законодавства в усiх сферах.
Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють певнi ризики для Товариства. У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рiвнi. Деякi важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає можливiсть органам виконавчої
влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового регулювання.
Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в короткi термiни.
Вплинути на дiяльнiсть Товариства можуть змiни в податковому, митному законодавствi, в сферi валютного регулювання тощо.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а також Статутом.
На протязi 2012 р. Контролюючими органами до Товариства були застосованi штрафнi санкцiї в розмiрi 929 435,28
грн. та нараховано пенi в сумi 26 813,66грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу

для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика Товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та
стратегiї Товариства, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. Фiнансова стратегiя Товариства направлена на виконання трьох
цiлей:
- забезпечення Товариства необхiдними грошовими коштами i на цiй основi - його стабiльностi та лiквiдностi;
- забезпечення рентабельностi Товариства та отримання максимального прибутку;
- задоволення матерiальних та соцiальних потреб працiвникiв Товариства.
Об'єм виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток i рентабельнiсть Товариства.
За наслiдками дiяльностi за 2012 рiк було отримано валового прибутку бiльше на 83,3 млн. грн., чим за вiдповiдний
перiод попереднього року, наслiдком є зрiст обсягiв виробництва. Чиста виручка за 2012 рiк склала 7 053 821,0
тис.грн. (на 11,9% бiльше, нiж у 2011р.), собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 6 113 041,0 тис.грн. (на 12% бiльше, нiж
у 2011р.), iншi операцiйнi доходи склали 2 595 964,0 тис.грн., адмiнiстративнi витрати - 303 264,0 тис.грн., витрати на
збут - 452 530,0 тис.грн. та iншi операцiйнi витрати - 2 522 962,0 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної
дiяльностi склав 257 988,0 тис.грн. Фiнансовi витрати склали 152 869,0 тис.грн., а iншi доходи перевищили iншi витрати на 2 602,0 тис.грн. Таким чином, за 2012-й рiк Товариством отримано прибуток вiд звичайної дiяльностi у розмiрi
107 721,0 тис.грн. При цьому, чистий прибуток Товариства за 2012р. склав 45 934,0 тис.грн.
В цiлому для оцiнки фiнансового стану ми використовуємо ряд найважливiших показникiв - це коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнт поточної лiквiдностi, коефiцiєнт валового прибутку.
Коефiцiєнт платоспроможностi, який означає, що всi зобов'язання пiдприємства можуть бути покритi його власними
засобами, дорiвнює 0,5. Вiн в порiвняннi з попереднiм перiодом знизився, i знаходиться в межах норми.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi за 2012 рiк збiльшився, також знаходиться в нормi i дорiвнює 2,65. Для пiдприємства
це позитивна тенденцiя, яка свiдчить про те, що у пiдприємства достатньо коштiв, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт валового прибутку показує, скiльки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, в порiвняннi з
минулим роком вiн збiльшився i становить 13,3%.
Показники, якi використовуються для оцiнки фiнансового стану Товариства свiдчать, що минулий рiк був не менш
складним для нас, нiж попереднiй рiк, однак Товариство домоглося зростання виробництва, продажу, зберегло платоспроможнiсть, фiнансування своєї дiяльностi, правильно веде кредитну та фiнансову полiтику та закiнчило рiк з позитивними результатами.

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 процесi ведення господарської дiяльностi укладає договори (контракти). Термiн дiї договорiв переважно складає один календарний рiк. Проте iснує значна кiлькiсть довгострокових договорiв без зазначення загальної
суми договору та договорiв, строк виконання яких передбачений у наступному звiтному перiодi. Тому на кiнець
звiтного перiоду всi договори, якi були укладенi на початку звiтного перiоду, є виконаними або знаходяться на стадiї
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)
Стратегiя Товариства спрямована на розвиток та утримання лiдируючих позицiй на ринку завдяки цiлеспрямованiй
роботi по вдосконаленню технологiї, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та
впровадженню програм заощадження ресурсiв (металу, газу, електроенергiї та iн.), що дозволить успiшно конкурувати з українськими i зарубiжними виробниками.
Стратегiчною цiллю Товариства в областi якостi є досягнення лiдируючого положення на ринках з виробництва високоякiсної продукцiї, яка повнiстю задовольняє вимоги та очiкування споживачiв, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому на Товариствi послiдовно реалiзується стратегiя технiчного та економiчного розвитку, яка направлена на пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових ринках. Її основнi напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту
продукцiї, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних та споживчих властивостей.
ОПИС IСТОТНИХ ФАКТОРIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТА В МАЙБУТНЬОМУ.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства загальнодержавного масштабу: скрутна економiчна
ситуацiя, яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi споживачiв, не ритмiчне постачання сировини, криза, що охопила машинобудування, будiвництво та iншi галузi, пiдвищення цiн на газ, сировину, тарифiв на
перевезення вантажiв залiзницею.
Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства є:
- змiна потреби на основних ринках збуту в країнах СНД. Досвiд показує, що дiяльнiсть Товариства знаходиться пiд
впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненостi та доходiв споживачiв, рiвня попиту на продукцiю Товариства, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв;
- нестiйкiсть податкової полiтики, недостатнє врахування iнтересiв промислових пiдприємств в податковому кодексi
України. Ця проблема може призвести до втрати потенцiйних споживачiв, а у деяких випадках i цiлих ринкiв збуту; до
виникнення дефiциту власних обiгових коштiв; до зростання дебiторської заборгованостi;
- введення Європейською комiсiєю жорстких антидемпiнгових мит на постачання українськими виробниками труб в

країни Європейського Союзу;
- об'єктивнi процеси витiснення сталевих труб з сегменту малого й середнього дiаметра пластиковими трубами. Зараз ця проблема не представляється першорядною для українського виробника, проте в середньостроковiй перспективi безперечнi конкурентнi переваги пластикових труб (вага, вiдносна простота установки i замiни, цiна) можуть привести до часткового поглинання цiєю продукцiєю ринку труб малого й середнього дiаметра.
Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить
великим в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiальнополiтичними проблемами та iншими факторами.
На дiяльнiсть Товариства можуть вплинути наступнi ризики:
1. Нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики.
2. Погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi.
3. Рiзке збiльшення вартостi позикових коштiв.
4. Зростання цiн на газ, що займає значну частку в собiвартостi продукцiї. Ризик зменшується завдяки роботi по
впровадженню енергозберiгаючих технологiй, переходу на альтернативнi види палива.
5. Зниження ефективностi й продуктивностi працi, байдужiсть до якостi продукцiї, що виробляється.
6. Забруднення навколишнього природного середовища викидами пилу, зливовими та дренажними водами. Модернiзацiя та замiна зношеного обладнання в основних цехах приведе до полiпшення екологiчної ситуацiї, як на Товариствi так i в регiонi.
7. Досить великi витрати на утримання соцiальної сфери. Чiтко невизначений та незформований соцiальний пакет.
8. Форс-мажорнi обставини. Цей ризик мiнiмiзується шляхом страхування засобiв виробництва, перевезення товарної продукцiї тощо.
Також фактором ризику можна вважати частi та, в багатьох випадках, безпiдставнi втручання державних органiв у
дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
У нинiшнiх умовах технiчне переозброєння залишається головною умовою конкурентоздатностi продукцiї на
свiтових ринках. У сферi трубного виробництва, де ринки збуту надзвичайно ємнi i надзвичайно конкурентнi, питання
модернiзацiї виробництва мають особливу актуальнiсть. Процеси впровадження нових технологiй i устаткування, розробки й освоєння виробництва нових видiв продукцiї по визначенню повиннi бути безупинними. Особливо сьогоднi,
коли вимоги споживачiв до якостi й експлуатацiйної надiйностi труб постiйно пiдвищуються.
Згiдно з вимогами системи управлiння якiстю, що побудована на базi мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 та гармонiзована з галузевими специфiкацiями Американського iнституту нафти Q1 та Американської асоцiацiї залiзниць
M-1003, в Товариствi запроваджено систему проектування та постановки на виробництво продукцiї згiдно вимог споживачiв. Технiчнi служби та фахiвцi з якостi активно проводять монiторинг потреб споживачiв та оцiнку їх задоволеностi. На результатах такого аналiзу базуються цiльовi програми подальшого розвитку технологiчних процесiв та показникiв якостi продукцiї. Завдяки виконаним заходам у Товариства з'явились новi можливостi пiдвищити якiсний
рiвень продукцiї, яка пропонується споживачевi та розширити її сортамент.
До проведення науково-дослiдних робiт Товариство активно залучає фахiвцiв наукових установ та спецiалiзованих
пiдприємств, та завдяки високому рiвню iнженерiв пiдприємства багато робiт з розвитку технологiчних процесiв виконується власними силами. Основним завданням технiчного розвитку Товариства є дiяльнiсть, спрямована на
пiдвищення споживчих властивостей i конкурентоздатностi продукцiї. У цiй концепцiї проводилося фiнансування заходiв, спрямованих на стабiлiзацiю виробничих процесiв, модернiзацiю устаткування, зниження витрат на енергоносiї
та iнше.
Протягом 2012 року фахiвцi заводу почали освоєння виробництва продукцiї iз безперервнолитої заготовки виробництва ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ".
У 2012 роцi закiнчено освоєння виробництва труб обсадних i магiстральних у корозiйностiйкому виконаннi C95 i Т-95
рiвня PSL-3, та С-110 за стандартом API 5CT та нафтогазопровiдних труб за стандартом API 5L/ISO 3183 класiв
X70QS, X70QO (для роботи у високосiрчистому середовищi та у морi)".
Також у 2013 роцi виконанi наступнi роботи:
- Освоєння виробництва нових типорозмiрiв холоднокатаних пiдшипникових труб по вимогам стандарту компанiї
SKF;
- Розробка та освоєння технологiї виробництва труб дiаметром 406 i 426 мм на станi 5-12'';
- Розробка технологiї отримання холоднотягнутих труб дiаметром 160 мм на волочильному станi 250 т/с;
- Освоєння виробництва труб марок сталi Р235ТR2, P265TR2 по стандарту EN 10216-1 та марок L235GA, L245GH
по стандарту EN 10208-1.
Колесобандажне виробництво пiдприємства розвивалось за такими напрямками:
- проведенi роботи по освоєнню виробництва центрiв для тепловозiв, нової конструкцiї;
- освоєно виробництво заготовок колiс суцiльнокатаних по технiчним умовам замовника та виконанi роботи з сертифiкацiї у Системi УкрСЕПРО.
- розроблено 5 нових конструкцiй бандажiв;
- розроблено 16 нових конструкцiй колiс.
Протягом 2012 року Iнститутом чорної металургiї iм. З.I. Некрасова НАН України на ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" були виконанi окремi етапи науково-дослiдних розробок.
1. НДР: "Розробка хiмiчного складу сталi i режимiв термiчної обробки залiзничних колiс вантажних вагонiв для роботи при пiдвищених навантаженнях на вiсь" з "IЧМ НАНУ".
- розроблено хiмiчний склад дослiдних сталей з пiдвищеним вмiстом марганцю i кремнiю. Проведена виплавка в
лабораторних умовах дослiдних плавок хiмiчного складу з розливанням у злитки малої маси (до 5 кг.). Вiдiбранi

дослiднi проби i проведенi в лабораторних умовах їх гарячої пластичної деформацiї i термiчної обробки за режимами,
близькими до деформацiйної i термiчної обробки залiзничних колiс.
- проведено виплавку дослiдної плавки в умовах ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Деформацiйна обробка дослiдних заготовок на пресопрокатної лiнiї КПЦ. Проведена розробка режимiв термiчної обробки дослiдних залiзничних колiс з урахуванням обраного хiмiчного складу сталi. Дослiджено структурний стан, механiчнi властивостi напруженого стану i
конструкцiйної мiцностi дослiдних колiс. Вибрано оптимальний режим термiчної обробки колiс.
- розробленi та узгодженi з Укрзалiзницею технiчнi умови на випуск дослiдної партiї залiзничних колiс. Проведенi
дослiдження зносостiйкостi i контактно-втомної мiцностi колiс виготовлених з дослiдної сталi з пiдвищеним вмiстом
кремнiю. Видано рекомендацiї по експлуатацiї i довговiчностi колiс з пiдвищеним вмiстом кремнiю в порiвняннi з колесами марки "2" i марки "Т".
2. НДР: "Розробка хiмiчного складу сталi i технологiчних параметрiв термiчної обробки колiс, якi забезпечують виконання вимог стандарту М-107/М-208 до колiс класу "D".
- дослiджено вплив легуючих елементiв (Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V) на перлiтне утворення вуглецевих сталей, мiцностi i
пластичнi властивостi перлiтних сталей (С=0,67-0,77%).
Розробка рекомендацiй до хiмiчного складу колiс класу "D", який забезпечує необхiдний рiвень пластичностi в ободi
колеса.
- вироблена виплавка у лабораторних умовах дослiдних плавок з рекомендованим хiмiчним складом. Дослiдження
впливу термiчної на структурний стан та механiчнi властивостi металу дослiдних плавок.
3. НДР: "Дослiдження якостi залiзничних колiс марки 2 i марки ER 7, вироблених з безперервно литої заготовки i
оцiнка їх вiдповiдностi вимогам стандартiв ГОСТ 10791-2011 i ЕN 13262".
- проведено аналiз найбiльш поширених видiв дефектiв безперервнолитих заготовок, аналiз механiчних властивостей залiзничних колiс та макро- i дендритних структури по перерiзу БЛЗ.
- дослiдженi результати втомних випробувань дискiв залiзничних колiс марки 2 i марки ЕR7.
Колеса сталi марки 2 витримали сертифiкацiйнi випробування, ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" отримано сертифiкат на колеса дiаметром 957 мм.
Колеса сталi марки ER витримали сертифiкацiйнi втомнi випробування, ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" отримано сертифiкат Deutsche Bahn AG на колеса ? 920 мм.
Витрати щодо цих робiт у 2012 роцi становлять 258 000 грн. з ПДВ.
Розвиток системи управлiння якiстю здiйснено шляхом переходу на нову версiю стандарту ISO 9001:2008 i ДСТУ
ISO 9001-2009. У напрямку розвитку виробництва колiсної продукцiї було продовжено впровадження вимог нового
мiжнародного стандарту виробникiв залiзничної продукцiї IRIS, що дозволяє отримати квалiфiкацiю та визнання у
провiдних виробникiв залiзничної технiки Європи.
Товариство i надалi продовжуватиме роботу з покращення якостi своєї продукцiї, пошуку нових ринкiв збуту й модернiзацiї iнформацiйних технологiй, щоб краще розумiти ринок та закрiпити мiжнародну репутацiю Товариства. Ця
стратегiя дозволить Товариству зберегти конкурентоспроможнiсть на мiжнародних ринках завдяки високiй якостi продукцiї Товариства та доброму розумiнню 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
Протягом 2012 р. були вiдсутнi судовi процеси або процедури досудового врегулювання спору, учасником яких виступало ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", його дочiрнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли, члени Наглядової ради чи
Правлiння, iншi посадовi особи Товариства, та якi включали вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарних активiв
чи сумарного обсягу реалiзацiї Товариства.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
На звiтну дату валюта балансу в порiвняннi з початком року збiльшилася на 697 495 тис.грн. i склала 6 347 651,0
тис. грн. За звiтний перiод вiдбулося збiльшення оборотних активiв. Це пов'язано зi зростанням обсягiв виробництва,
що пiдтверджується збiльшенням доходу Товариства, закупiвлi та реалiзацiї ТМЦ, купiвлi сировини та основних матерiалiв на умовах передоплати, ранiше заявленого, але невiдшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ.
Аналiзуючи пасив балансу, видно, що власний капiтал Товариства збiльшився на 56, 5 млн.грн за рахунок зростання
нерозподiленого прибутку. Зобов'язання Товариства на кiнець 2012р. збiльшилися на 25% порiвняно з 31.12.2011 i
склали 3 млрд.147 млн. грн. З них 55% це заборгованiсть за довгостроковими кредитами. Позиковi кошти були спрямованi на придбання основних засобiв та поповнення обiгових коштiв для ведення поточної дiяльностi. Поточнi зобов'язання становлять 1 млрд. 422 млн. грн. Вони збiльшилися на 22% за рахунок збiльшення кредиторської заборгованостi за сировину i ТМЦ, а також зростанням суми отриманих авансiв вiд Покупцiв нашої продукцiї. Чистий робочий
капiтал Товариства, який показує який обсяг оборотних активiв фiнансується за рахунок довгострокових фiнансових
ресурсiв, становить 2,4 млрд грн. Вiн вирiс в порiвняннi з минулим перiодом на 26%. Необхiдно вiдзначити, що оборотнi активи пiдприємства перевищують його поточнi зобов'язання, як на початок, так i на кiнець перiоду, а значить,
Товариство має достатньо ресурсiв для фiнансування своєї операцiйної дiяльностi.
У 2012 роцi обсяг вiдвантаження готової продукцiї збiльшився порiвняно з 2011 роком на 9,5% i досяг 632,6 тис. т.
Полiпшення попиту на внутрiшньому i зовнiшнiх ринках позитивно вiдбилося на вiдвантаженнi трубної продукцiї + 15,3
тис.т (+3,8 %) у порiвняннi з 2011 роком. Вiдвантаження труб в 2012 роцi склало 422,2 тис.т. Збiльшення
вiдвантаження колiсної продукцiї +39,8 тис.т (+23,3%) вiдбулося, в основному, за рахунок внутрiшнього ринку.

Вiдвантаження колiс i бандажiв в 2012 роцi склало 210,4 тис.т. Серед позитивних моментiв дiяльностi Товариства
можна видiлити вiдмiнну роботу по вiдшкодуванню дебетового ПДВ. Сума вiдшкодування дебетового ПДВ в 2012р.
склала 427 745,1 тис.грн. У 2012 роцi було вiдмiчено збiльшення середньомiсячної заробiтної плати по заводу на
17,7%, яка досягнула 3 811 грн. Також, необхiдно вiдмiтити, вiдмiнну роботу Товариства по освоєнню виробництва iз
нової високоякiсної безперервно литої заготовки виробництва ТОВ "МЗ "Днiпросталь"
Якiсть продукцiї Товариство розцiнює як одну iз головних умов своєї успiшної роботи i збереження лiдируючих позицiй в українськi металургiї. Контроль якостi ведеться на усiх етапах виробничої дiяльностi Товариства, починаючи
вiд надходження первинної сировини та матерiалiв i закiнчуючи випуском готової продукцiї. Повне задоволення потреб замовникiв i iнших зацiкавлених сторiн лежить в основi виробничої i збутової полiтики Товариства. Тому на Товариствi впроваджена i функцiонує Система управлiння якiстю при виробництвi сталi, виготовленнi сталевих труб,
залiзничних колiс, колiсних центрiв, бандажiв та кiлець.
Система управлiння якiстю Товариства базується на вимогах мiжнародного стандарту ISO 9001:2000 та враховує
вимоги до систем якостi стандартiв Американського iнституту нафти API Specification Q1 та Асоцiацiї американських
залiзниць AAR Specification M-1003 та IRIS. На сьогоднiшнiй день Система управлiння якiстю сертифiкована:
- мiжрегiональним науково-iнженерним центром сертифiкацiї систем якостi, труб, балонiв та iншої металопродукцiї
ДП "ВНIТI-ТЕСТ" на вiдповiднiсть ДСТУ ISO 9001-2009;
- технiчною iнспекцiєю TUV Rheinland Cert GmbH органу з сертифiкацiї TUV CERT на вiдповiднiсть DIN EN ISO
9001:2008;
- органом з сертифiкацiї систем якостi та продукцiї Американського iнституту нафти на вiдповiднiсть API
Specification Q1;
- органом з сертифiкацiї систем якостi та продукцiї Асоцiацiї американських залiзниць на вiдповiднiсть AAR
Specification M-1003.
Розвиток Товариства неможливий без постiйного вдосконалення процесiв Системи управлiння якiстю, яка охоплює
всi стадiї життєвого циклу продукцiї вiд експертизи вимог замовлення до аналiзу задоволеностi споживачiв.
Окрiм iнвестицiй в розвиток технiчного потенцiалу, Товариство продовжує розробку та впровадження програм з розвитку свого основного активу - персоналу пiдприємства. З метою послiдовного розширення та поглиблення професiйних знань, умiнь, навикiв i майстерностi по наявних професiях здiйснювалося пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв на виробничих - технiчних курсах та курсах цiльового призначення. Створюючи гiднi умови працi, можливостi для зростання та самореалiзацiї i забезпечуючи соцiальну захищенiсть своїм спiвробiтникам, Товариство прагне
сформувати висококвалiфiковану i згуртовану команду однодумцiв, здатних ефективно вирiшувати бiзнес-задачi, що
стоять перед Товариством. Працюючi, якi зайнятi на роботi зi шкiдливими виробничими факторами, перiодично проходять медичне дослiдження, отримують засоби iндивiдуального захисту, медикаменти та спецiальне харчування.
Товариство надає спiвробiтникам пiдприємства i населенню мiста доступ до спортивних секцiй, об'єктiв культури i
спорту, регулярно фiнансує проведення культурно-масових i спортивних заходiв.
Товариство будує свiй бiзнес на принципах взаємної довiри i пошани до своїх партнерiв, державних i регiональних
органiв влади i суспiльства в цiлому. Тому соцiальна вiдповiдальнiсть є однiєю з найважливiших складових бiзнесу
Товариства. Прiоритетними задачами для Товариства у сферi соцiальної вiдповiдальностi є забезпечення безпечних
умов працi працiвникiв, захисту здоров'я персоналу Товариства i населення, що проживає в районi його дiяльностi,
збереження сприятливого навколишнього природного середовища, пiдтримка соцiальної i економiчної стабiльностi i
iнвестицiйної привабливостi регiону своєї присутностi. Товариство усвiдомлює, що створення вiдкритого i чесного
бiзнес-середовища в країнi є неодмiнною умовою для формування позитивного iмiджу українського бiзнесу в свiтi.
Стратегiя Товариства спирається на строгi морально-етичнi норми ведення бiзнесу i конкуренцiї.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби (тис.
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього (тис.
грн.)
(тис. грн.)
грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
2 360 261
2 392 133
0
0
2 360 261
2 392 133
687 276
639 394
0
0
687 276
639 394
1 655 001
1 636 604
0
0
1 655 001
1 636 604
16 746
114 375
0
0
16 746
114 375
1 238
1 760
0
0
1 238
1 760
5 990
5 710
0
0
5 990
5 710
4 909
4 602
0
0
4 909
4 602
950
995
0
0
950
995
0
0
0
0
0
0
131
113
0
0
131
113
2 366 251
2 397 843
0
0
2 366 251
2 397 843
Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на виконання плану виробництва продукцiї та зниження її собiвартостi. На початок 2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 3821640 тис.грн., знос 1455389 тис.грн.. За 2012 рiк вибуло основних засобiв на суму 4 381 тис.грн., зносу вiдповiдно на 2 441 тис.грн. Нараховано амортизацiї основних засобiв за рiк на суму 355075 тис.грн. На кiнець року первiсна вартiсть
основних засобiв склала 4205866 тис.грн., сума зносу 1808023 тис.грн. Робочi машини i
устаткування є найбiльш активною частиною основних виробничих засобiв. До основних
засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг, надання в оренду або здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй i залишковiй вартостi. У бухгалтерському облiку необоротнi активи розподiленi по групах: - будинки, споруди i передавальнi пристрої; - машини та обладнання; - транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар; - багаторiчнi насадження; - iншi основнi засоби. Придбанi
основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсна
вартiсть об'єкта основних засобiв складається з придбання, а також витрат, безпосередньо пов'язаних з приведенням активу в робочий стан. Пiдприємство використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначається
дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв складає вiд 1 до 70 рокiв. Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу,
вiдсутнi. Вибуття основних засобiв вiдбулося внаслiдок лiквiдацiї, а також у зв'язку з тим,
що вони не вiдповiдали критерiям визнання активом.
На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi засоби. Вартiсть застави основних засобiв за кредити
банкiв, дiючих станом на 31.12.2012 р., грн:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 2 475 059 606.97 грн.; Залишкова
вартiсть 1 291 671 809.86 грн.; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр
замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 1 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз
замiщення.
2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у заставу - нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна вартiсть 790 922 364.56 грн.; Залишкова вартiсть 530 448 131.21 грн.; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр замiщення вiд
25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 1 травня 2017 року або така iнша дата,
яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
3 179 246
3 106 417
Статутний капітал (тис.грн.)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
0
0
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485
вiд 17.11.2004р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. №87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: " Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Дохiд
майбутнiх перiодiв.
Висновок
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2012 роцi становить 3 079 246
тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства у 2012 роцi бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України виконуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена частина боргу (тис.
грн.)
602 744

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
X

28.09.2007
30.05.2008
22.02.2007
13.08.2007
06.08.2007
16.08.2012
30.03.2012

88 733
65 904
12 789
45 560
6 434
119 895
263 429

0
0
0
0
0
0
0

01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
14.08.2015
30.03.2015

X

200

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

200

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

9 274

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2 556 187

X

X

X

3 168 405

X

X

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами

Дата виникнення

Дата погашення
X

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 роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:
- у пiдроздiлi "Кредити банку" не вказана iнформацiя про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) тому, що розкриття цiєї iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства; - у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) та за iншими
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня
iнформацiя про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'язань на пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених цiнних паперiв. У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" вiдсутня
iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство не має цих зобов'язань.
Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно
визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому
внаслiдок їхнього погашення. Iншi зобов'язання включають в себе: кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 1 015 819 тис грн., з одержаних
авансiв - 79 841ис грн., з оплати працi - 13 773 тис грн., iншi - 1 446 754 тис грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Основні види продукції
№
з/п
1

1
2
3

2

Суцiльно катанi залiзничнi колеса
Труби сталевi безшовнi гарячодеформованi
Труби обсаднi та муфти до них

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од.вим.)

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична
од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

3

4

5

6

7

8

208 945

2 565 523

36,9

208 480

2 560 776

36,5

177 802

1 621 346

23,3

176 307

1 620 132

23,1

220 977

2 436 029

35

226 128

2 506 568

35,8

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

66

2

Витрати на оплату працi

5

3

Амортизацiя

5

4

Iншi витрати

21

15. ВІДОМОСТІ ЩОДО ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ
Дата виникнення події
1
29.02.2012
19.04.2012
20.04.2012
19.04.2012
19.07.2012
20.07.2012
23.07.2012
24.07.2012
15.10.2012
19.10.2012
22.10.2012
23.10.2012
30.10.2012
06.11.2012
30.10.2012
07.11.2012
19.11.2012
21.11.2012
29.11.2012
05.12.2012
07.12.2012
12.12.2012
14.12.2012
18.12.2012
24.12.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці новин
2
01.03.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.07.2012
23.07.2012
24.07.2012
25.07.2012
16.10.2012
22.10.2012
23.10.2012
24.10.2012
31.10.2012
06.11.2012
06.11.2012
08.11.2012
20.11.2012
22.11.2012
30.11.2012
06.12.2012
10.12.2012
13.12.2012
17.12.2012
19.12.2012
25.12.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Спростування
Відомості про зміну складу посадових осіб 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 зміну складу посадових осіб 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
Спростування
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 зміну складу посадових осіб 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
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2010
2011
2012

Кількість зборів, усього
1
2
1

У тому числі позачергових
0
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Реєстрацiйна комiсiя призначена Наглядовою Радою Товариства
Інше (запишіть)

Так
X

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

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Форма та текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах затвердженi Наглядовою радою
Інше (запишіть)
Товариства

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

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
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
7
0
0
1
0
1

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
В складi Наглядової ради комiтети не створено
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

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 тiльки акцiонери Товариства. Член Наглядової
ради не може одночасно бути головою або членом Правлiння та (або) Ревiзiйної комiсiї.
Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських
товариств

Ні
X
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
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпораX
тивного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Членiв Наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що
Інше (запишіть)
вiдбулися 19 квiтня 2012 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
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар

Загальні збори
акціонерів
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні
ні

Засідання наглядової ради
ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні

Засідання
правління
ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

ні
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

ні
ні

ні
ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
ні
ні

так

ні

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

так

ні

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 дивiденди по акцiям ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; Положення про порядок ознаІнше (запишіть)
йомлення акцiонерiв з iнформацiєю у ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у
пресі, оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі
даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

Копії документів надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується
на власній інтернет-сторінці
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

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 змiнювало аудитора протягом останнiх трьох рокiв
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 iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi
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
Ревiзiйна комiсiя здiйснювала повну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiд час пiдготовки
Інше (запишіть)
питань загальних зборiв акцiонерiв щодо затвердження рiчних звiтiв та балансу Товариства

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів
у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

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
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) так
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
У зв'язку iз прийняттям рiшення загальними зборами Товариства 13 квiтня 2010 року про перевеІнше (запишіть)
дення випуску iменних акцiй ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", випущених у документарнiй формi iснування, у
бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя)

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: Станом на 31.12.2012 року Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не має
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднення iнформацiї про
прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння не вiдбувалось, оскiльки станом на
31.12.2012 року кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 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:
Станом на 31.12.2012 року Кодексу корпоративного управлiння (принципiв, правил) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
не має.

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 промислово-фінансової 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

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Індустріальний р-н

Дата

КОДИ
31.12.2012

за ЄДРПОУ

05393116

Територія
за КОАТУУ
1210137200
Організаційноправова форма
за КОПФГ
Відкрите акціонерне товариство
231
господарювання
Орган державного
за СПОДУ
управління
Вид економічної
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i
за КВЕД
24.20
діяльності
фiтингiв зi сталi
Середня кількість працівників (1): 6783
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 49081, Україна, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
НА 31.12.2012 P.
Форма №1
Код за ДКУД

Актив
1
І. 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 І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

010
011
012
020

4 472
9 340
( 4 868 )
172 791

1 851
7 826
( 5 975 )
63 343

030
031
032

2 366 251
3 821 640
( 1 455 389 )

2 397 843
4 205 866
( 1 808 023 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

243

045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

0
137
0
0
(0)
66 003
0
0
0
2 609 654

0
172
0
0
(0)
56 999
0
0
0
2 520 451

100
110
120
130
140
150

437 874
0
267 486
144 415
24 257
0

489 000
0
337 987
100 757
4 862
0

1
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 ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

Пасив
1
І. 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 І
Частка меншості
ІІ. 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 ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці

2

3

4

160
161
162

1 488 523
1 488 523
(0)

2 110 394
2 110 394
(0)

170
180
190
200
210
220

108 444
362 197
30
0
474
0

132 605
481 908
808
0
7 254
0

230
231
240
250
260
270
275
280

71 103
15
127 930
7 563
3 040 296
206
0
5 650 156

823
16
147 534
11 671
3 825 603
1 597
0
6 347 651

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
1 535 865
20 015
1 429 751
(0)
(0)
0
3 122 769
0

100 000
0
37 138
1 320 321
20 015
1 701 772
(0)
(0)
0
3 179 246
0

400
410
415
416
420
430

20 138
0
0
0
0
20 138

21 290
0
0
0
0
21 290

440
450
460
470
480

219 332
1 118 572
0
372
1 338 276

539 675
1 185 362
0
372
1 725 409

500
510
520
530

0
7 979
398
1 070 572

0
63 069
200
1 015 819

540
550
560
570
580

9 514
7 921
2
4 188
8 576

79 841
9 274
10
6 418
13 773

1
2
3
4
з учасниками
590
4 719
4 635
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
605
0
0
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
55 104
228 667
Усього за розділом ІV
620
1 168 973
1 421 706
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
5 650 156
6 347 651
(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, грунтується 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.
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.
З метою визначення справедливої вартості станом на 01.01.2013 р. підприємством буде
здійснюватися переоцінка об'єктів основних засобів.
Прибуток і збитки від вибуття основних засобів відображено у "Звіті про фінансові результати" у
складі
операційних доходів та витрат.
Основні фонди Товариства надаються у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства або
пов'язаних сторін.
У статті "Незавершене будівництво" відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у
будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів
(включаючи необоротні, матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу),
що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва
Нематеріальні активи, враховані в балансі за первісною вартістю за мінусом амортизації.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного
використання, яка встановлюється в момент визнання активу із застосуванням прямолінійного методу.
Довгострокові фінансові інвестиції обліковано за первісною собівартістю та класифіковано як "Інші
довгострокові фінансові інвестиції". Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані підприємства
класифіковано як "Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі".
Сума відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання визнана, в
значній мірі, від тимчасових різниць в обчислені балансової вартості основних засобів у бухгалтерському
та податковому обліку, що ймовірно будуть оподатковані прибутком. Відстрочені податкові активи та
відстрочені податкові зобов'язання розраховані згідно вимог П(С)БО, які не заперечують вимогам П(С)БО.

КОДИ

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Індустріальний р-н

Територія
Орган державного
управління
Організаційноправова форма
Відкрите акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i
діяльності
фiтингiв зi сталi
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Дата

31.12.2012

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за СПОДУ
за КОПФГ

231

за КВЕД

24.20

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
за 2012 рік
Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код за ДКУД

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток

1801003

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

2
010
015
020
025
030

3
7 706 765
( 624 984 )
(0)
(0)
( 27 960 )

4
6 855 419
( 514 402 )
(0)
(0)
( 20 035 )

035

7 053 821

6 320 982

040

( 6 113 041 )

( 5 484 061 )

050

940 780

836 921

055
060

(0)
2 595 964

(0)
1 890 848

061

0

0

070
080
090

( 303 264 )
( 452 530 )
( 2 522 962 )

( 276 851 )
( 425 285 )
( 1 891 402 )

091

(0)

(0)

100

257 988

134 231

105
110
120
130
140
150
160
165

(0)
243
0
8 218
( 152 869 )
(0)
( 5 859 )
0

(0)
90
0
25 303
( 130 804 )
(0)
( 11 152 )
0

170

107 721

17 668

175

(0)

(0)

1
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою

2

3

4

176

0

0

177

(0)

(0)

180
185

( 62 054 )
0

( 72 838 )
28 619

190

45 667

0

195

(0)

( 26 551 )

200

267

0

205
210
215

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

220

45 934

0

225
226
(131)

(0)
0
0

( 26 551 )
0

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

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

За звітний період
3
4 368 822
338 966
161 945
354 686
1 414 468
6 638 887

За попередній
період
4
4 928 210
255 155
93 668
357 668
568 651
6 203 352

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

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

За звітний період
3
400000000
400000000
0,11
0,11
0

За попередній
період
4
400000000
400000000
-0,066
-0,066
0

ПРИМІТКИ:
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови,
що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається відповідно до принципу нарахування
й відповідності.
Дохід від реалізації продукції визнається при відвантаженні продукції.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеню завершеності операцій з
надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка
ступеню завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом вивченням виконаної роботи.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку на:
1) дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.
2) надзвичайні доходи.

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Індустріальний р-н

Територія
Організаційноправова форма
Відкрите акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i
діяльності
фiтингiв зi сталi
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Дата

КОДИ
31.12.2012

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за КОПФГ

231

за КВЕД

24.20

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2012 PІК
Форма №3
Код за ДКУД

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

6 927 388
0
1 163 649
935 542
920
429 246
0
0
414
320
1 761 186

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

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

( 3 761 204 )
( 5 115 260 )
( 160 094 )
( 260 005 )
( 5 067 )
( 9 794 )
( 24 722 )
( 168 658 )
( 142 889 )
(0)
( 1 766 317 )
-195 345
267
-195 078

( 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

180
190
200

0
7
0

0
14 087
0

210
220
230

0
0
97 016

0
0
81 087

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Територія
Організаційно-правова
Відкрите акціонерне товариство
форма господарювання
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за КОПФГ
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (КОНСОЛІДОВАНИЙ)
ЗА 2012 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

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
37 138

Інший
додатковий
капітал
6
1 535 865

0
0
0
100 000

0
0
0
0

0
0
0
37 138

060

0

0

070
080

(0)
0

090
100

1801005

7
20 015

Нерозподіле
ний
прибуток
8
1 413 399

0
0
0
1 535 865

0
0
0
20 015

0
16 352
0
1 429 751

0
0
0
0

0
0
0
0

0
16 352
0
3 122 769

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

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
3 106 417

1
Уцінка нематеріальних
активів
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
110

3
(0)

4
(0)

5
(0)

6
(0)

7
(0)

8
(0)

9
(0)

10
(0)

11
(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

-226 225
0

0
0

226 087
45 934

0
0

0
0

-138
45 934

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

11 081

0

0

0

0

11 081

280
290

0
0

0
0

0
0

-400
-215 544

0
0

0
272 021

0
0

0
0

-400
56 477

300

100 000

0

37 138

1 320 321

20 015

1 701 772

0

0

3 179 246

ПРИМІТКИ:
У звітному періоді не проводилася додаткова емісія акцій Товариства.
Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
- кількість випущених акцій становить 400 000 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;

Підприємство
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Організаційно-правова
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Орган державного
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24.20

v

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (КОНСОЛІДОВАНІ)
ЗА 2012 PІК
Форма №5

І. Нематеріальні активи
Код за ДКУД
Переоцінка (дооцінка +, уцінка
-)

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

Код
рядка

Вибуло за рік

Інші зміни за рік

1801008

Залишок на кінець року

Втрати від
Нараховано
зменшення
Надійшло за рік
амортизації за
корисності за
первісна
первісної
первісна (перепервісної
первісна (перерік
накопи-чена
накопи-ченої
накопи-чена
накопи-ченої
накопи-чена
рік
(пероцінена)
(пере-оціненої
оцінена
(пере-оціненої
оцінена
аморти-зація
аморти-зації
аморти-зація
аморти-зації
аморти-зація
вартість
вартості)
вартість)
вартості)
вартість)

2
010

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

020
030

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

040

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
9 340
9 340
0

0
4 868
4 868
0

0
440
440
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 954
1 954
0

0
334
334
0

0
1 441
1 441
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
7 826
7 826
0

0
5 975
5 975
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

ІІ. Основні засоби
Залишок на початок
року
Групи основних засобів

1

Код
рядка

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)
Надійшло за
рік

первісна
(пероцінен
а) вартість

знос

первісної
(переоціненої)
вартості

Вибуло за рік
Нараховано
Втрати від
амортизації за зменшення
рік
корисності

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

у тому числі
Залишок на кінець року одержані за фінансовою передані в оперативну
орендою
оренду

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої)
вартості

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на
поліпшення земель
Будинки, споруди та
передавальні пристрої
Машини та обладнання

105

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

15 226

6 121

Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)
Тварини

140

48 913

32 167

150

3 318

160

0

Багаторічні насадження

170

Інші основні засоби

180

Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди

190

33

200

3 804

210

127

Природні ресурси

220

0

Інвентарна тара

230

Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні
активи
Разом

120

1 010 006 317 821

35 182

0

0

842

421

82 949

0

0

0

1 044 346 400 349

0

0

130

2 711 070 1 077 115

247 894

0

0

3 180

1 678

264 772

0

36 266

15 317

2 992 050 1 355 526

0

0

37 020

5 440

103 847

0

0

93

91

6 216

0

0

0

152 667

38 292

0

0

102 982

4 118

1 965

843

0

0

83

71

327

0

0

0

4 078

2 221

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718

698

0

0

0

4

4

2

0

0

0

714

696

0

0

0

0

43 651

21 752

192

0

0

66

63

143

0

-36 266

-15 317

7 511

6 515

0

0

634

517

32

4

0

0

0

0

6

0

0

0

37

38

0

0

0

0

3 804

645

0

0

113

113

648

0

0

0

4 336

4 339

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

12

0

0

0

127

47

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

240

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

388 607

0

0

4 381

2 441

355 075

0

0

0

0

0

155 864

16 198

260

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

(261)
(262)
(263)
(264)

4 205 866 1 808 023

0
0
303 450
286 808

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1
)
(265)
(265.1
)
(266)
(267)
(268)
(269)

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

ІІІ. 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
76 281
25 654

На кінець року
4
52 231
7 771

300

1 321

728

310

1 317

2 613

320

0

0

330
340

0
104 573

0
63 343

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

(341)
(342)

0
0

ІV. 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

243

243

0

360
370

0
0

0
0

0
0

380

0

0

0

390
400
410
420

0
0
0
243

0
0
0
243

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

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

(421)

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

12 738

5 600

450
460
470

128 974
635 158
188

141 726
785 105
2 006

480

2 353

7 696

490

1 816 553

1 580 829

491

X

0

492

X

0

500

243

0

510
520

0
0

0
0

530

0

X

540
550
560

X
0
0

144 698
0
8 171

570

0

0

580
590
600
610
620
630

0
0
0
483
X
7 735

0
0
0
X
3 274
2 585

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)

VІ. 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
16
148 341
0
0
0
148 357
(691)

12 000

0
0%
0

0

(422)
(423)
(424)

0
0

(425)
(426)

0
0

0

VІІ. Забезпечення і резерви
Збільшення за звітний
рік

Види забезпечень і резервів

1
Забезпечення на виплату
відпусток працівникам
Забезпечення наступних
витрат на додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення наступних
витрат на виконання
гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних
витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних
витрат на виконання
зобов’язань щодо обтяжливих
контрактів

Резерв сумнівних боргів
Разом

Залишок
Код
на початок
рядка
додаткові
року
нараховано
відраху(створено)
вання

Сума
очікуваного
Викорис- Сторновано відшкодування
Залишок
тано у
використану витрат іншою
на кінець
звітному
суму у
стороною, що
року
році
звітному році врахована при
оцінці
забезпечення

2

3

4

5

6

7

8

9

710

20 138

40 400

0

39 248

0

0

21 290

720

0

0

0

0

0

0

0

730

0

0

0

0

0

0

0

740

0

0

0

0

0

0

0

750

0

0

0

0

0

0

0

760
770
775
780

0
0
0
20 138

0
0
0
40 400

0
0
0
0

0
0
0
39 248

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
21 290

VІІІ. Запаси
Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення
чистої вартості
уцінка
реалізації*
4
5
0
1 437

1
2
3
Сировина і матеріали
800
290 009
Купівельні напівфабрикати та
810
22 440
комплектуючі вироби
Паливо
820
5 776
Тара і тарні матеріали
830
3 024
Будівельні матеріали
840
0
Запасні частини
850
79 405
Матеріали сільськогосподарського
860
0
призначення
Поточні біологічні активи
870
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
88 346
Незавершене виробництво
890
337 987
Готова продукція
900
100 757
Товари
910
4 862
Разом
920
932 606
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

0

0

0
0
0
0

0
7
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
1 400
0
0
0
2 844

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

(921)
відображених за чистою вартістю

0

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

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

5 671
0
0
116 446
0

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

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

Код
рядка

Всього на
кінець року

2

3

940

2 110 394

2 110 287

3

104

950

7 254

7 254

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

3
1 126

970

0

980

0

Сума

XІ. 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

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

Код
рядка
2
1210

3
53 050

1220

66 003

1225

56 999

1230

0

1235

0

1240

62 054

1241

53 050

1242

9 004

1243

0

1250

0

1251

0

1252

0

1253

0

Сума

3 501
0

XІІІ. 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
356 516
0

1311

0

1312

0

1313

0

1314

0

1315

0

1316
1317

0
0

Сума

XІV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю

Групи біологічних активів

1
Довгострокові біологічні активи усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

Код
рядка

залишок на початок
року
накопичен надійшло
за рік
первісна
а
вартість амортизаці
я

Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на кінець
вибуло за рік
року
нарахован втрати від вигоди від
залишок
зміни
залишок
о
зменшенн відновленн
надійшло
вибуло за
накопичен
накопичен
на початок
вартості за
на кінець
амортизаці
я
я
за рік
рік
первісна
а
первісна
а
року
рік
року
вартість амортизаці ї за рік корисності корисності вартість амортизаці
я
я

2
1410

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

1411
1412
1413
1414
1415

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423
1424
1430

0
0
0

X
X
0

0
0
0

0
0
0

X
X
0

X
X
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

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

(1431
)
(1432
)

інші довгострокові біологічні
активи
Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:
тварини на вирощуванні та
відгодівлі
біологічні активи в стані
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та
відгодівлі)
інші поточні біологічні активи
Разом

(1433
)

0
0
0

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

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

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

2
1500

3
0

Витрати,
пов'язані з
біологічними
перетворенням
и
4
(0)

1510

0

(0)

Результат від первісного
визнання
Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

дохід

витрати

5
0

6
(0)

7
0

8
0

9
(0)

0

(0)

0

0

(0)

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

0

0

Текст аудиторського висновку
Ми, аудитори Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми "ФIНЕМКОНСАЛТIНГ" провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi, що додається,
вiдкритого акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 05393116, зареєстрованого Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 28.12.1994 року, Свiдоцтво серiя
А00 № 771228, мiсцезнаходження: 49081, м. Днiпропетровськ, вул.. Столєтова, 21), яка
включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звiт про фiнансовi результати за 2012 р.,
звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi
примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.
Пiдстава для висловленнi умовно-позитивної думки
В балансi товариства вiдображено нематерiальнi активи первiсною вартiстю 14 732
тис.грн. За вiдсутнiстю ймовiрностi отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з
його використанням, пiдтвердити цю суму як актив не є можливим.
Переоцiнка основних засобiв проведена вiдповiдно до вимог МСФЗ, проте з порушенням вимог П(С)БО. На 31.12.2012 р. основнi засоби не переоцiнено.
Вартiсть запасiв вiдображена у балансi за собiвартiстю. Управлiнський персонал не визнавав запаси за меншою iз двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. У зв'язку з цим не змогли пiдтвердити оцiнку запасiв на дату балансу та пов'язану з цим частину нерозподiленого прибутку (збитку) товариства та вiдстроченого податкового активу.
Дебiторська заборгованiсть у балансi вiдображена за первiсною вартiстю. Товариством
не створено резерв сумнiвних боргiв, що є порушенням вимог П(С)БО. У зв'язку з цим
не змогли пiдтвердити чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської заборгованостi та пов'язану з цим частину нерозподiленого прибутку (збитку) товариства та вiдстроченого по-

даткового активу.
Ступiнь розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання та власний капiтал у примiтках
до звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО з урахуванням ряду обмежень.
Товариство не розкриває iнформацiю щодо операцiй з пов'язаними сторонами: перелiк
пов'язаних сторiн, суть вiдносин, види та облiк операцiй, методи оцiнки активiв та зобов'язань.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан вiдкритого
акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" станом на 31 грудня 2012 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюємо аудиторську думку
щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо Вимог до аудиторського висновку
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики) за №1360 вiд 29.09.2011 року.
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2012 року за даними
балансу перевищує розмiр статутного капiталу ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" i вiдповiдає вимогам законодавства,
а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР
разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини у межах вiд 10 до 25 %
вартостi активiв товариства вiдбувалися за рiшенням наглядової ради товариства; вiд
25 % - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства". Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не
створено посади внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.
Нами було отримано розумiння заходiв контролю, якi розробив, застосував та яких дотримувався управлiнський персонал для запобiгання та виявлення шахрайства. Ми не
iдентифiкували чинники ризику шахрайства, якi б вплинули на оцiнку аудитором ризикiв
того, що фiнансова звiтнiсть може мiстити суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудит проводився з "15" серпня 2012 р. по "15" квiтня 2013 р. на пiдставi договору №
07/06-1/530121788 вiд 31 липня 2012 р.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 1368,видане
рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року,продовжене
рiшеннями Аудиторської палати України № 158 вiд 26 сiчня 2006 року, № 224/3 вiд
23.12.2010 р.,чинне до 23 грудня 2015 року.
Мiсцезнаходження аудитора (аудиторської фiрми):49050, м. Днiпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52, 53,телефон (факс) (0562) 36-21-09
Директор Барановська О.М.
Аудитор Барановська О.М.
Сертифiкат аудитора серiї А № 000729,виданий рiшенням Аудиторської палати України
№ 41 вiд 25 сiчня 1996 року,продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 85
вiд 24 грудня 1999 року, рiшенням № 141/1 вiд 25 листопада 2004 р. та рiшенням №
208/2 вiд 26.11.2009 р., чинний до 25 сiчня 2015 р.

Дата аудиторського висновку (звiту): 15.04.2013 р.

