Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№24-1-294
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння

Костенко С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116
4. Місцезнаходження: 49081, Україна, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м. Днiпро, вул.
Столєтова, 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 359-163, 6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@m.interpipe.biz
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення
Наглядової ради емітента від 19.04.2021, протокол засiдання №845
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakr
utie_informacii/reg_inf_rich_zvit/

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості,
типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав
та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
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3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу
за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
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43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
До п.4. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Товариствi не iснує
такої посади.
До п. 13. Змiсту: iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не зазначається оскiльки дiй щодо набуття або
вiдчуження прав власностi на акцiї протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.
До п.14. Змiсту: iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не зазначена тому, що протягом
звiтного перiоду дiй по набуттю або вiдчуженню прав голосу за акцiями Товариства не здiйснювалось.
До п.15. Змiсту: вiдомостi про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутнi.
До п.17. Змiсту: не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" тому що Товариство не здiйснювало випускiв облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших
цiнних паперiв.
До п.18. Змiсту: звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй,
оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
До п.19. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня оскiльки Товариство не випускало iнших цiнних паперiв (крiм акцiй).
До п.20. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента не зазначається тому, що працiвники емiтента не мають у власностi
акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариству.
До п.21. Змiсту: не зазначається iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в
тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких
цiнних паперiв тому, що Товариство не володiє iнформацiєю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв вiдсутня.
До п.23. Змiсту: iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не заповнена, тому що за результатами звiтного року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Iнших доходiв за цiнними
паперами не виплачувалось.
До п.25. Змiсту: не зазначається iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв оскiльки у звiтному роцi рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не приймалось.
До п.26. Змiсту: не зазначається iнформацiя про вчинення значних правочинiв оскiльки у звiтному роцi
рiшень про вчинення значних правочинiв не приймалось.
До п.29. Змiсту: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у складi рiчної iнформацiї розкриває рiчну фiнансову звiтнiсть,
пiдготовлену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, зокрема вимог МСБО 34 у складi повного комплекту фiнансової звiтностi, визначеного в МСБО 1, та яка включає такi компоненти: Баланс (звiт про
фiнансовий стан) на 31.12.2020р., Звiт про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк, Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк, Звiт про власний капiтал за 2020 рiк, Примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рiк. Для цiлей формування повного комплекту рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк у примiтках до Змiсту розкрито "Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рiк":
"ПРИМIТКИ до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
1.
Керівництво
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") несе
відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства
станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік,
що закінчився цією датою, згідно Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ)
2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової
звітності Товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що Товариство продовжуватиме
свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або
розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому
майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені
керівництва.
3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України;
- трансформацію фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ;
- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":
Директор з фінансів та економіки____________________________ С.В. Кузьменко

Головний бухгалтер ______________________________ І.В. Соколова
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Основна інформація про Товариство.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" "І"зареєстровано 28 грудня 1994 р.
Юридична адреса Товариства 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
Протягом 2020 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності:
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
85.32 – Професійно-технічна освіта
Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 4 090 чоловік.
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне
обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів,
а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні.
Основа підготовки річної фінансової звітності.
Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової
звітності (далі – МСФЗ).
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства станом на 31 грудня 2020 р.
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" також підготувало консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ для
Товариства та її дочірніх підприємств за 2020 рік.
Фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної вартості, за винятком статті "Основні засоби", які обліковуються за справедливою вартістю. Випадки відхилення від принципу
історичної вартості розкрито у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на підставі послідовного дотримання облікової політики.
Фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" включає:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіт про власний капітал;
- Примітки до фінансової звітності.
Ця окрема фінансова звітність підписана керівництвом 10.02.2021 року.

Функціональна валюта та валюта подання.
Ця фінансова звітність складена в національній валюті України, яка є функціональною валютою та валютою подання звітності. Усі суми, відображені у фінансовій звітності подаються в тисячах гривень.
Операційне середовище.
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, що розпочалась наприкінці 2013 року та призвела до погіршення державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу,
підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют
спостерігалась у 2019 та 2020 роках, хоча і була значно менш вираженою порівняно з попередніми періодами.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року,
не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених
республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання
Республіки Крим до Російської Федерації,яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. В результаті
цього українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу, реалізуючи весь
потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із Європейським Союзом.
Для подальшого сприяння провадження господарської діяльності в Україні Національний банк України,
починаючи з 20 червня 2019 року, ліквідував вимогу щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті,
відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів з липня 2019 року та поступово знижував свою облікову ставку,
вперше за останні два роки, з 18,0% в квітні 2019 року до 11,0% в січні 2020 року.
Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні залишається високим, у силу
існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього
та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із
джерелами фінансування. Водночас Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських
виборів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої наміри у питання запровадження реформ для
стимуляції економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової стабілізації та лібералізації
економічного середовища. Ці зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту
емітента в іноземній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, із показником "В-"
до "В", із позитивним прогнозом. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху
українського уряду в реалізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним
фондом.
Крім цього, в перші місяці 2020 року спостерігалось значне потрясіння на світовому ринку, викликане спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до того, що
Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Разом з іншими факторами, це призвело до різкого зниження цін на нафту та фондових індексів, а також до знецінення гривні.
Відповідаючи на потенційно серйозну загрозу гострої респіраторної хвороби COVID-19 для охорони здоров'я,
українські урядові органи вжили заходів щодо стримування спалаху хвороби. Кабінет міністрів України продовжив
дію адаптивного карантину до 30 квітня 2021 року.
Від березня 2020 року міжнародні інвестори втратили інтерес до нових ринкових економік. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у березні – квітні також припинився, а чистий відплив портфельних інвестицій
становив 0,85 млрд. дол.. Відплив капіталу був зумовлений бажанням інвесторів збільшити вкладення в безпечні
інструменти, а також падінням цін на сировинні ресурси.
Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності
діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки
якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця
фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції
Принцип безперервності діяльності.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операції в найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи і
погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства вважає, що використання принципу безперервної діяльності є доречним в даних обставинах.
При цьому, на дату затвердження звітності Товариство залежить від впливу нестабільної економіки у
країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість
відшкодування вартості активів Товариства, її можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати.Товариство напряму залежить від чинного законодавства та змін у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове,
митне, корпоративне та інше господарське законодавство. Зміна ставок ввізного мита на імпорт певних товарів на

митну територію України шляхом внесення змін до Митного тарифу України можуть суттєво вплинути на вартість
продукції та прибутковість господарської діяльності товариства. Зміни у корпоративному та іншому господарському законодавстві також впливають на діяльність товариства.
Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Перерахунок іноземних валют.
Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом,
що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній
валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за
первісною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.
Основні засоби.
Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату
переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів,
накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із
переоціненою вартістю об’єкта.
Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні
збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка
основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів
пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих
витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу
вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.
Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються
до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів
аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання активів:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби та інші основні засоби
Інструменти та інвентар
Інші основні засоби

5-80 років
3-45 років
3-25 років
3-28 років
3-25 років

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий,
або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо,
списується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в подальшому отримуватиме майбутні економічні
вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент,
то для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує
існуючий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені.
Витрати на позики.

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного
активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого
використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту,
понесені процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів
капіталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування
конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації
розраховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства
за період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені.
Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе Товариство у зв’язку з отриманням
позики.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання
нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового
року.
Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну
корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9
років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного
року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або
зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована.
Зменшення корисності нефінансових активів.
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності
активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Товариство визначає суму
відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох величин: справедливої вартості активу або
одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і цінності від його використання.
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування.
При оцінці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й
ризики властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію,
використовується відповідна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо
переоціненого, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення
корисності активів визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму
попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак Товариство оцінює суму
відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в
тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту
визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується
до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення
корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збитки від
зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності
визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю. У
таких випадках сторнування відображається як дооцінка.
Фінансові активи.
Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати.
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток
при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і
при цьому справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується
на відкритих ринкових даних
В подальшому фінансові активи оцінюються:
- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Holdto Collect);
- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCІ (бізнес – модель
Holdto Collectand Sell); або

- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL.
З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, Товариство проводить
класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають контрактні
потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає бізнес-модель
управлення фінансовими активами.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
одержання договірних грошових потоків (Holdto Collect);
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Товариство групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, за наступними
категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Holdto Collectand Sell);
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється
за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на
власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у
справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Товариство набуває безумовне
юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент визнання.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних
активів.
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових
активів) припиняється у випадку:
а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
б) якщо Товариство передало права на отримання грошових потоків від активу з одночасним прийняттям
на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про передачу, і
при цьому:
- Товариство також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами;
- або Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння активом, але
припинило здійснювати його контроль.
Коли Товариство передало права на одержання грошових коштів від активів або коли ним укладено угоду
про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від активу, а також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі Товариства в активі. У цьому випадку
Товариство також визнає пов’язане з цим зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на
тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за Товариством.
Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого зростання
кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення, Товариство розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на
звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки розраховується Товариством виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних
збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв
визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого контрактного строку.
Дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані
кредитні збитки.
Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості
визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у
розрізі окремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення
резерву. Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні
дебіторської заборгованості внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо.

Товариство на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок резервування та, за необхідності, переглядає їх.
У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під
такі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання
коштів від цих контрагентів.
Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або
доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду).
Фінансові зобов’язання.
Фінансові зобов’язання класифікуються Товариством у розрізі наступних груп: фінансові зобов’язання за
справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Товариство визначає
класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку
кредитів та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотку.
Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації
зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії
або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки
відсотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на
суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання
первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в
балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупний дохід.
Запаси.
Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).
Оцінка запасів здійснюється Товариством на трьох етапах руху запасів у виробничому циклі
підприємства:
- при надходженні запасів;
- при вибутті запасів;
- на дату складання фінансової звітності.
Придбані( отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших
податків, витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих цілях.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінку проводити за методом ФІФО,
оцінка вибуття для незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом
середньозваженої собівартості.
На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з двох
оцінок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу:
- очікувана ціна їх продажу знизилася;
- продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців;
- продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість;
- запаси іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.
Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів.
Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої вартості
реалізації.
Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії:
категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості реалізації
використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні
огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію

про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню
реалізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.
категорія 2 –
запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявленням товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки,
заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості.
Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва готової
продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.
Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації, Товариство здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклатурним номером.
Оренда.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкретного
активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку оренди
Товариство як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном більше 12
місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за офіційним обмінним курсом НБУ
на дату укладання договору.
Товариство, як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак:
∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди;
∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за
справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на
дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано;
∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо право
власності не передається;
∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій
справедливій вартості базового активу та
∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його, не здійснюючи значних модифікацій.
Вся інша оренда класифікується Товариством як операційна щодо орендних угод, в яких Товариство виступає
в якості орендодавця.
Товариство не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в якості орендаря,
оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких Товариство виступає в якості орендаря.
Забезпечення.
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох
аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо Товариство передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли
отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про звіті
про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю
таких грошових потоків.
Виплати працівникам.
Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування,
оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому
відповідні послуги надавались працівниками Товариства.
Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний соціальний внесок
до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми заробітної плати та
відноситься на витрати по мірі його здійснення.
Товариство бере участь в обов’язковому державному пенсійному плану із встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. Згідно з колективними угодами між Товариством та її працівниками, Товариство також має зобов’язання одноразових платежів своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також
платежів до ювілейних дат.
Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату.
Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними актуаріями за

методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, строк
погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання .
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні
припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість
послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки.
Доходи.
При укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з замовником, і
визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:
1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;
2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику.
Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у міру
того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання
щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:
- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;
- виконання Товариством договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво),
який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;
- виконання Товариством договору не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і
Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні.
У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли зобов’язання щодо виконання
повністю виконано.
Дохід (виручка) Товариства включає:
- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами;
- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії;
- дохід пов’язаний з наданням послуг.
Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати право в обмін на
передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).
Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються).
Товариство проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи вона
виступає як принципал або агент.
Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка,
який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодавства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і
визнається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому
періоді у іншому сукупному доходу або у капіталі.
Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або
відшкодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У
2017-2020 роках ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей,
що включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог законодавства.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх
тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для
цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи
зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не
впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та
- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених
на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього
ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а
також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями
від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під
час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і
- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за
винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і
буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і
зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані
раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли
виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати
відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких
очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2020 р. - 18%.
Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі
іншого сукупного доходу в звіті про сукупний дохід.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що
виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу.
Умовні зобов’язання.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання
розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є
низькою.
Інвестиції в дочірні підприємства.
Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною
прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю
Товариством над іншим підприємством. В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні
підприємства за методом участі в капіталі.
Оцінка справедливої вартості.
Товариство оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та
інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зобов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою
продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при
відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання.
У Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку.
Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються
учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх
найкращих економічних інтересах.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генерувати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою
продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним способом.
Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких
розкривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних
найбільш низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до
найбільш низького рівня, є прямо чи побічно спостерігаються на ринку
Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до
найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку.
3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ.
Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва використання
професійних суджень, оцінок та суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, доходів та витрат, а
також на включенні у звітність пояснення відносно умовних активів та зобов’язань.
судження та оцінки відносяться, в основному, до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки
запасів, визнання та оцінки забезпечень, ймовірності отримання майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються
на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш
ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови
регулярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким припущенням та оцінкам, фактичні результати, які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися від поточних оцінок. Як тільки
стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у Звіті про сукупний дохід і
змінюються припущення.
Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства також використовує професійні
судження при застосуванні облікової політики.
Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та
оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Переоцінка основних засобів.
Загальна переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 01.01.2013 року. В 2020р.
Товариством було проведено поділ трубного та колісного бізнесу, що призвело до формування в бухгалтерському
обліку основних засобів нового окремого класу ; Будівля і споруди трубного виробництва; Машини и обладнання
трубного виробництва, який було переоцінено станом на 01.05.2020р.
Строки корисного використання основних засобів.
Основні засоби Товариства амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом очікуваних
строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори,
які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни
в технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені проблеми з експлуатацією. Товариство
переглядає строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Товариства. Будь які зміни строків корисного використання відображаються на
перспективній основі від дати змін
Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів.
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти
діяльності,включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і
нормативних актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних
органів влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі.
Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Товариства є правильним і діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його
діяльність, і що Товариство нарахувала та сплатила усі належні податки та збори.
Забезпечення на судові процеси та штрафи.
Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень.
Забезпечення виплат персоналу.
Товариство оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам на
основі актуарних припущень , які включають найкращі оцінки щодо змінних величин, які визначають кінцеву
вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам відповідно до Колективного договору.
Теперішня вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які визнаються на
актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час визначення витрат на пенсії включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь які
зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість забезпечення на виплати працівникам

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості.
Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Товариством можливості отримати дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів. Якщо погіршення
кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки,
то фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для індивідуально
оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську заборгованість у
групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику та здійснює їхню оцінку на
предмет знецінення на колективній основі.
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі
аналогічних характеристик кредитного ризику. Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків грошових коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму заборгованості відповідно
до умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється.
Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет
знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до договору та
досвіду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті минулих подій, та успіху при
поверненні сум заборгованості. У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в
результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, і усунення
впливу минулих умов, які не існують у даний час.
На дату балансу здійснює Товариство застосувало наступні фіксовані ставки резерву:
група дебіторської заборгованості за категоріями ризику

ставка резерву у відсотках від суми
заборгованості

від дати виникнення до 30 днів з дати непогашення
від 31 до 90 днів з дати непогашення
від 91 до 180 днів з дати непогашення
від 181 до 365 днів з дати непогашення
більше 365 днів з дати непогашення
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Ознаки зменшення корисності.
Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається
як більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні.
Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень:
- обсяги виробництва;
- ставки дисконтування;
- ціни на продаж готової продукції.
Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та враховують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування.
Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та
дисконтуються за ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу Товариства після оподаткування.
Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Товариство постійно відслідковує
внутрішні та зовнішні індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів.
Можливість відшкодування відстрочених податкових активів.
Товариство визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з відстроченими податковими активами,якщо існує імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому. Оцінка можливості
відшкодування відстрочених податкових активів вимагає від Товариства суттєвих оцінок очікуваного майбутнього
оподатковуваного прибутку. Оцінка майбутнього оподатковуваного прибутку ґрунтується на прогнозних грошових
потоках від операційної діяльності і вимогах податкового законодавства. Якщо майбутні грошові потоки і оподатковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок, це може мати вплив на здатність Товариства реалізовувати
чисті відстрочені податкові активи, відображені станом на звітну дату.
4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ.
Прийняття до застосування нових та переглянутих МСФЗ.
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство застосувало всі
нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності
та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "КМСФЗ"), які набрали чинності
та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2020 р., що зазначені нижче:

МСФЗ та правки
до них

Концептуальна основа фінансової
звітності

МСФЗ 3
«Об’єднання
бізнесу»

МСБО 1 «Подання
фінансової
звітності» та МСБО
8 «Облікова
політика, зміни в
облікових оцінках та
помилки»

МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти»,
МСФОЗ 7
«Фінансові
інструменти: розкриття інформації»,
МСБО 39
«Фінансові
інструменти: визнання та оцінка»
МСБО 23 «Витрати
на позики»

Основні вимоги
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано
нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у
фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності,
також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні
економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах
невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх
юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і
звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття»,
визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну
інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань
не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного
ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива
вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих
процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у
тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі
відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним організований
трудовий колектив.
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не
потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати
придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться бізнесом,
якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному
активі (або групі аналогічних активів).
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.
Визначення поняття «суттєвий» відтепер застосовується у тому ж вигляді, що ш у п. 7МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення,
винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про
звітуючу компанію.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Також з МСБО 8 вилучено п.6, який посилався на Концептуальну основу щодо суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського
обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю.
Облікова політика має бути нейтральною, в оновленій редакції уточнено, що нейтральність – це
відсутність упереджень.
Крім того, внесено зміну до п. 20, згідно з якою дострокове застосування МСФЗ не є добровільною
зміною в обліковій політиці.
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в
різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки
- змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний
показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки
від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
- обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
- не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
- вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
П. 14 було доповнено. Зокрема, ним тепер передбачається, що у тій мірі, у якій суб’єкт господарювання запозичує кошти загалом і використовує їх з метою отримання кваліфікаційного активу, цей
суб’єкт має визначати суму витрат за позиками, що підлягають капіталізації, застосовуючи норму
витрат капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна бути середньозваженою

МСФЗ та правки
до них

МСБО 40
«Інвестиційна
нерухомість»

Основні вимоги
величиною витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, що не погашені протягом періоду. Однак суб’єкт господарювання має виключити з цих розрахунків витрати за позиками,
здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки значною мірою усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені. Сума витрат за позиками, капіталізована суб’єктом господарювання протягом
періоду, не повинна перевищувати суму витрат за позиками, понесених протягом цього періоду.
Додано пропущений п.24, за яким якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як
витрати на відсотки за період надання кредиту.
Розширено п. 53, який передбачає ситуацію, коли неможливо достовірно оцінити справедливу
вартість.

Товариство застосовує всі стандарти та правки до них, які обов’язкові для застосування та які мають вплив
на відображення господарських операцій Товариства. Правки, які набули чинності з 01.01.2020 року не мають
впливу на фінансову звітність Товариства.
2.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ та
правки до
них

МСФЗ 9
Фінансові
інструменти ,
МСБО 39
Фінансові
інструменти:
Визнання та
оцінка ,
МСФЗ 7
Фінансові
інструменти:
Розкриття
інформації ,
МСФЗ 4 
Страхові
контракти та
МСФЗ 16 
Оренда

МСБО 16
«Основні
засоби»

Основні вимоги
У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала
поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на
наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій
звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий показник
процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за
фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на
фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок,
включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки.
з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів,
що стосуються:
зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти
визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для
змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування
виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і
розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про
нові ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє
переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа
базового рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин
хеджування.
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів
суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує
актив до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі
надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.
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Дозволено

МСБО 37
«Забезпеченчення,непередба
чені зобов’язання та
непередбачен
і активи»

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою
витрати, безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати
виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).

1 січня 2022
року

Дозволено

МСФЗ 3
«Об’єднання
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Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток
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Основні вимоги
передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на
Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє
дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на
МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого
ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу - на підставі
такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на
МСФЗ.
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при
припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер
такої комісійної винагороди - воно включає тільки винагороду, сплачену
між позикодавцем і займоотримувачем, включаючи винагороду, сплачене
або отримане від особи інших сторін.

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

1 січня 2022
року

Дозволено

1 січня 2022
року

Дозволено

1 січня 2022
року

Дозволено

01 січня 2023
року

Дозволено

1 січня 2023
року

Дозволено

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад
№ 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за
понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка
виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів,
пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої
вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41
і IFRS 13.
Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як
довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти
погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у
організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на
12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від
імовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи очікування керівництва щодо того, чи
компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;
роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право
відстрочити врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на дату закінчення звітного періоду
тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату
закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і
роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може
погасити шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами
страхування в звіті про фінансовий стан
Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних
фінансових звітностях
Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в
звіті про прибутки і збитки
Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні
послуги (CSM)
Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного
перестрахування і непохідних фінансових інструментів
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження
періоду звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компа-

МСФЗ та
правки до
них
•
•
•

Основні вимоги

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

ній до 1 січня 2023 року
Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17
Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами
дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент
виникнення договору

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., не застосовувало достроково
опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.
Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу поправок та
інтерпретацій до МСФЗ на фінансову звітність.
5. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ.
Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна
за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа,відповідальна
за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності
організації. Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління Товариства.
Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів.
Сегменти Товариства – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх управління
здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових стратегій.
Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи.
На основі поточної структури управління Товариство виділяє такі звітні сегменти:
Сегмент
Реалізація колісної
продукції
Реалізація трубної
продукції

Діяльність сегмента
виготовлення та реалізація суцільнокатаних коліс та бандажів: локомотивних, трамвайних, для вузької колії, а також кільцевих виробів. (колесопрокатний цех (КПЦ))
виготовлення та реалізація гарячекатаних труб із вуглецевих марок сталі, гарячекатаних
ШХ, холоднокатаних з вуглецевих марок сталі, холоднокатаних ШХ, холодно тягнутих
для ПЕН і ПЕД (трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3))
виготовлення та реалізація обсадних труб з муфтами, труб нафтового сортаменту, а також труб гарячекатаних та обсадних(цех нафтогазового сортаменту)

Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів.
Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену
відповідно до МСФЗ.
Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів
діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх
діяльності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка
здійснюється відповідно до оцінки операційного прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші
операційні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не
розподіляються на операційні сегменти.
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофільне
підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс
та бандажів.
Основними видами продукції є:
- труби сталеві безшовні гарячодеформованi;
- труби обсадні та муфти до них;
- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особливо високої
точності;
- труби підшипникові;
- суцільнокатані залізничні колеса;
- залізничні бандажі;
- залізничні осі.
Основними ринками збуту продукції Товариства є: Україна, країни СНД, країни дальнього зарубіжжя

(зокрема, країни Європейського союзу, США, країни Латинської Америки, Близького сходу та Південно-Східної
Азії).
Найбільшими споживачами продукції Товариства є підприємства нафо- і газодобувної промисловості, машинобудування, комунальної сфери й будівництва, а також підприємства залізничного транспорту.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупні компанії,які займаються розвідкою, добуванням, переробкою та транспортуванням нафтопродуктів.
Покупцями труб загального призначення є машинобудівні заводи, які із труб виробництва Товариства, виготовляють свою продукцію (машини та механізми).
Товариство освоїло виробництво й постачання в країни ближнього та дальнього зарубіжжя більш 50
профільних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу залізниці, експлуатованих в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, метро, трамваїв, складно-профільні
кільцеві вироби.
Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі залізничні дороги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства).
Основними користувачами трамвайних бандажів є Мiськелектротранси та підприємства по ремонту рухомого складу міського транспорту України.
Коло постійних та потенційних споживачів продукції - це підприємства та фірми традиційних ринків збуту в Україні, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубіжжя.
Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення встановленних та розвитку нових форм
співробітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із зарубіжними партнерами.
Основним клієнтом Товариства в 2020-2019 роках, через якого отримано 10% і більше доходу, є ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязі доходів частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить
99%.
Дохід від реалізації
сегмента
2020р.

Собівартість сегмента
2019р.

Реалізація трубної продукції

3 198 880

6 672 076

Реалізація колісної продукції

5 649 796

7 484 195

Інша реалізація
Всього

2020р.

2019р.

2 599 955

5 295 355
3 700 869

621 561

468 361

3 550652
920 384

9 470 237

14 624 632

6 803 259

588 545
9 584 769

Прибуток сегмента до оподаткування
2020р.

2019р.

Реалізація трубної продукції

598 925

1 376 721

Реалізація колісної продукції

2 098 876

3 783 326

Всього

-30 823
2 666 978

-120 184
5 039 863

Нерозподілені корпоративні витрати
Інші операційні доходи/витрати, чисті

(427 460)

(1 365 482)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

2 239 518

3 674 381

Фінансові витрати/доходи, чисті

(534 869)

(614 458)

(1 641 605)

1 290 744

63 044

4 350 667

Інша реалізація

Інші доходи/витрати, чисті
Прибуток (збиток) до оподаткування

6. ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ.
Станом на 01.01.2020 року сума нерозподіленого прибутку Товариства була зменшена на 44 тис.грн., а саме:

- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги зменшилась, сума нерозподіленого
прибутку зменшилась на 95 тис.грн. внаслідок коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат
попереднього періоду.
- Інша дебіторська заборгованість за послуги зменшилась, сума нерозподіленого прибутку зменшилась на
33 тис.грн. внаслідок коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду.
- Запаси збільшились на 63 тис.грн., сума нерозподіленого прибутку збільшилась,за рахунок коригування
витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду.
- Інші оборотні активи зменшилась, на 21 тис.грн., сума нерозподіленого прибутку зменшилась, за рахунок
коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду.
7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ.
Рух нематеріальних активів представлений наступним чином:
Програмне забезпечення та інші НМА

Разом

Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2019 р.

43 575

43 575

1 649

1 649

-47

--47

45 177

45 177

24 515

24 515

3 156

3 156

-47

-47

0

0

27 624

27 624

Залишок на 31 грудня 2019 р.

19 060

19 060

Залишок на 31 грудня 2020 р.

17 553

17 553

Надходження
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2020 р.
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2019 р.
Амортизація за період
Вибуло за рік накопичена амортизація
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2020 р.
Балансова вартість

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання
нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання (від 2
до 9 років) по кожному нематеріальному активу окремо.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.
Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін
амортизації нематеріальних активів змінюється.
Нематеріальні активи в заставі не перебувають.
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ.
При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат
на його виробництво чи придбання.
До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення корисності.
Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.
Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати
капіталізуються.
Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних засобів.

Рух основних засобів представлений наступним чином:

Первісна вартість

Будинки
та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструмент,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Разом

Залишок на 31 грудня 2019 р.

2064 155

3 535 123

187 252

6 422

89 316

5 882 268

Надходження

81 550

979 824

5 202

116

22 042

1 088 734

Вибуття

-4 487

-11 957

-7 293

0

-1 143

-24 880

Інші зміни

-485 783

-4 018

469

130

1 250

-479 916

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 655 435

4 507 008

185 630

6 668

111 465

6 466 206

Залишок на 31 грудня 2019 р.

-916 654

-1 356 057

-100 237

-3 668

-59 505

-2 436 121

Надходження

-68 853

-340 197

-12 157

-692

-16 846

-438 745

Вибуття

4 386

6 321

4 117

0

1 121

15 945

Інші зміни

-401 567

-860

-184

0

547

-401 696

Залишок на 31 грудня 2020 р.

-579 554

-1 689 073

-108 461

-4 360

-75 777

-2 457 225

Залишок на 31 грудня 2019 р.

1 147 501

2 179 066

87 015

2 754

29 811

3 446 147

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 075 881

2 817 935

77 169

2 308

35 688

4 008 981

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

Амортизація основних засобів у 2019-2020рр. нараховувалась прямолінійним методомЛіквідаційна вартість основних засобів визначалась по кожному об’єкту окремо. Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу
немає.
У складі незавершеного будівництва 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 Товариством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва
Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином:
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Вибуття/переміщення
(Знецінення)/поновлення
знецінення
Станом на 31 грудня 2020

633 848
594 210
(1 100 700)

127 358

Станом на 31.12.2020р. набрали чинності та діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ":
1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ
ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір застави рухомого майна від 31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC
TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Заставодержателя, які забезпечують виконання

зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, з-поміж інших, як емітента за Договором про Довірче Управління
Облігаціями на загальну суму 309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 року, по іншим
документам стосовно реструктуризації кредитної заборгованості.»
2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» у якості Заставодержателя, який
забезпечує виконання зобов'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором
№413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020р.
9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.
У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються за методом
участі у капіталі.
Станом на 31.12.2020 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, складаються з володіння корпоративними правами у ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у розмірі 39% в сумі 0 тис. грн.; у
ТОВ "Вапняна фабрика" у розмірі 100% в сумі 2 042 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 р. зазначені фінансові інвестиції обліковано в сумі 2 161 тис. грн.
10. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ".
На 31 грудня 2020 р. встановлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18%
Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток:
Прибутки та збитки
Поточний податок на прибуток
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток,
пов’язані з виникненням та сторнуванням тимчасових різниць
Витрати/(доходи) з податку на прибуток

2020р.

2019р.

80 692

538 240

(40 553)
40 139

250 130
788 370

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток:
2020р.

2019р.

Прибуток/(збиток) до оподаткування

63 044

4 350 667

Очікуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками
Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для
цілей оподаткування

11 348

783 120

3 995

5 250

Інші різниці

24 796

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток

40 139

Відстрочені податкові активи/ (зобов’язання)

Основні засоби
Дебіторська заборгованість
Забезпечення майбутніх виплат

Визнано
у
складі прибутку
(збитку)

Залишок
на
31.12.2019

Визнано
капіталі

788 370

в

Залишок на
31.12.2020

(33 522)

23 168

(10 354)

3 712

7 339

11 051

43 929

(4 052)

39 877

Процентні витрати

0

0

0

Невизнані витрати

0

14 098

14 098

Податкові збитки
Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання

0

0

0

14 119

40 553

54 672

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року оцінювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у якому передбачається реалізувати відповідні тимчасові різниці.
11. ЗАПАСИ.
31 грудня 2020 р.
494 496
125 198
331 158
673 509
1 624 361

Запаси
Готова продукція
Незавершене виробництво
Товари
Запаси, разом
в тому числі резерв знецінення запасів

31 грудня 2019 р.
504 309
116 306
276 947
833 749
1 731 311

39 174

38 064

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31.12.2019р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості,
або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у відповідності до
облікової політики підприємства.
12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
31 грудня 2020р.
11 298 802
-6 700
11 292 102
228 409
-3 639
224 770
17 638
-1660
15 978
11 532 850

Торгова дебіторська заборгованість
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього
Разом дебіторська заборгованість

31 грудня 2019р.
12 958 474
-49
12 958 425
554 096
-5 296
548 800
65 305
-15 277
50 028
13 557 253

Інформація про рух резерву під сумнівну заборгованість представлена таким чином:

Залишок на 31.12.19

Резерв
на
дебіторську
заборгованість за
товари,
роботи,
послуги

Резерв
на
дебіторську
заборгованість за
виданими авансами

Резерв на іншу
дебіторську
заборгованість

Всього

(49)

(5 296)

(15 277)

(20 622)

0

Нарахування резерву протягом 2020р.

-6 651

0

Використано у 2020 р.

0

1 657

13 617

15 274

Залишок на 31.12.20

-6 700

-3 639

-1 660

11 999

-6 651

Аналіз кредитної якості торгової заборгованості представлений наступним чином:

Не прострочена і знецінена (0-30)
Прострочена, але не знецінена
Прострочена, та індивідуально знецінена
в тому числі: прострочена від 31 до 90 днів
прострочена від 91 до 180 днів
прострочена від 181 до 365 днів

31 грудня 2020р.
1 023 292
10 275 510
1 269 966
1 952 540
2 197 940

31 грудня 2019р.
1 144 035
11 814 438
1 898 860
3 342 655
3 619 698

прострочена більше 365 днів
Мінус резерв під сумнівну заборгованість

4 855 064
-6700
11 292 102

2 953 225
-49
12 958 424

13. КАПІТАЛ.
Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, нерозподіленим прибутком, та
іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій.
Дивідендів, які були включені (або не включені) до складу зобов'язань, коли були передбачені, але формально не затверджені у звітному періоді не має.
Інформація про власний капітал представлена наступним чином:
31 грудня 2020р.
Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Капітальні резерви
Інші компоненти капіталу
Вилучений капітал
Разом капітал

100 000
3 800 557
19 993
755 678
4 676 228

31 грудня 2019р.
100 000
3 875 453
19 993
683 849
-1 908
4 677 387

Акціонерний капітал.
Акціонерний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Акціонерний капітал
поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
Початковий розподіл акцiй проведено у відповідності з установчим договором № 72-АТ вiд 28 грудня 1994
року. При подальшому перерозподiлi акцiй змiни до установчого договору не вносяться.
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.
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.
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.
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.
Чинним є свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня
2013 року.
Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу:
1) у 2019 роцi вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства"
здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги
про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на рiчних загальних зборах ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд 25 квiтня 2019 року. У встановлений чинним законодавством термiн, за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, було викуплено
867 100 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 216 775,00 грн., загальною вартiстю викупу 1
907 880,13 грн.
2) на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) та рiшення Наглядової ради Товариства вiд 01 червня 2020 року (протокол засiдання №742)
викупленi Товариством вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" власнi простi
iменнi акцiї у кiлькостi 867 100 (вiсiмсот шiстдесят сiм тисяч сто) штук продано.

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством
(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому
законодавством.
Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних
йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".
Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим
Статутом.
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код
00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21,
зареєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. №
1205-р.
Станом на 31.12.2020 року у власності Фонду Державного майна України простих іменних акцій Товариства не має.
Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого
ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2020 року власниками голосуючих акцій акціонерного
товариства, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / ІNTERPІPE LІMІTED;
- КЛВ ЛІМІТЕД / KLW LІMІTED.
Материнською компанією є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) (Кіпр). Згідно
інформації, яка викладена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, станом на дату фінансової звітності кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної
особи відсутній. Причина його відсутності: немає фізичної особи, яка здійснює вирішальний вплив на управління
або господарську діяльність юридичної особи, або яка здійснює вплив шляхом прямого або опосередкованого володіння часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
14. КАПІТАЛЬНІ РЕЗЕРВИ.
Капітал у дооцінках
Разом капітальні резерви

31 грудня 2020
595 827
595 827

31 грудня 2019
522 761
522 761

31 грудня 2020
159 851
159 851

31 грудня 2019
161 088
161 088

31 грудня 2020
19 993
19 993

31 грудня 2019
19 993
19 993

31 грудня 2020
-

31 грудня 2019
(1 908)
(1 908)

Інші компоненти капіталу
Інший додатковий капітал
Разом інші компоненти капіталу
Резервний капітал
Резервний капітал
Разом резервний капітал
Вилучений капітал
Вилучений капітал
Разом резервний капітал
15. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
На дату звітності станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. Товариство має такі зобов’язання та забезпечення:

31 грудня 2020р.
2 549 621
731 590

Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення

31 грудня 2019р.
1 911 611
548 545
13 233 100

10 231 701

333 845

329 335

Всього зобов'язання

13 842 247

16 027 101

Основними фінансовими зобов’язаннями Товариства є торгова та інша кредиторська заборгованість і
процентні кредити. Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансування операцій
Товариства.
Товариство має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша
дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності Товариства.
Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Товариства є валютний ризик, ризик
ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик.
Товариство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові та
довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування цих валютних
ризиків.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення представлено у наступному складі:
31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019р.

44 399
1 255 380

80 706
1 911 611

Інші довгострокові зобов’язаннями
тис. дол. США
тис.грн.
тис. дол. ЄВ
тис.грн.
Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення

37 000
1 285 365
2 549 621

1 911 611

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019р.

731 590
731 590
Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов’язання та забезпечення представлено у наступному складі:

548 545

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

Поточні кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Заборгованість з оплати праці
Заборгованість за розрахунками зі страхування
Поточна заборгованість за одержаними авансами
Інші поточні забезпечення
Інші поточні зобов’язання
Поточні зобов’язання всього

548 545

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019 р.

-

-

2 374 514

3 197 637

982 780

1 101 256

20 459

196 643

31 088

37 661

8 177

9 523

3 475 421

6 284 054

329 335

333 845

3 339 262

2 406 326

10 561 036

13 566 945

Заборгованість за кредитами та позиками

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019 р.

Поточна заборгованість за кредитами
тис. дол. США
тис.грн.
тис. євро
тис.грн.

-

-

Всього

-

-

тис. дол. США
тис.грн.
тис. євро
тис.грн.

83 980
2 374 514
-

135 000
3 197 637
-

Всього

2 374 514

3 197 637

Поточна заборгованість
бов’язаннями

за

довгостроковими

зо-

Інформація про невиконані Товариством зобов’язання стосовно позик та кредитів станом на 31.12.2020 року представлена наступним чином:
Сума зобов’язання на кінець
звітного періоду, тис. грн.

Строк погашення за договором

1 255 380
1 042 188
2 374 514
243 177

20.12.2026
13.12.2025
02.08.2017
14.12.2023

4 915 259

Всього

У травні 2020р. Товариство уклало договори про внесення змін та викладення у новій редакції щодо певних
договорів позики з ІNTERPІPE LІMІTED про зміну процентної ставки та подовження строку погашення кредитної
заборгованості.
У грудні 2020р. Товариство уклало Генеральний кредитний договір з АБ «Укргазбанк» та отримало кредит
в загальній сумі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) Євро: 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) Євро зі строком
погашення у грудні 2025 року, 7 000 000,00 (сім мільйонів) Євро зі строком погашення у грудні 2023 року.
Забезпечення.
Інформація про забезпечення майбутніх витрат представлена наступним чином:
Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення на
судові справи та
штрафи

Забезпечення на
проведення
аудиторських
перевірок

Забезпечення
виплату
відпусток
працівникам

на

Залишок на 31 грудня 2019 р.

613 290

220 390

2 429

46 281

882 390

Нараховано за звітний період

301 681

0

2 149

93 624

397 454

Використано протягом року

118 196

2 209

2 328

96 181

218 919

Залишок на 31 грудня 2020 р.

796 775

218 181

2 250

43 719

1 060 925

Разом

Забезпечення виплат персоналу.
Станом на 31 грудня 2020 року забезпечення виплат персоналу включали наступне:

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Поточні забезпечення витрат персоналу

31 грудня 2020 р.
731 590
65 185

31 грудня 2019р.
548 545
64 755

Всього

796 775

613 300

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих співробітників Товариства. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у шкідливих умовах праці, і, таким чином,
мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають право на додаткові виплати, які фінансуються Товариством і сплачуються Державним пенсійним фондом України.
Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію працівникам, які мають тривалий стаж роботи, та згідно з колективним до іншим виплатам згідно з колективним договором.
Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.
Товариство не мало зобов’язань з виплати інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на
пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми
працівниками, які підлягають нарахуванню.
У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про сукупний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені в інші операційні
витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні прибутки включені до складу іншого сукупного доходу.
Винагороди по закінченню трудової діяльності.
Суми, визнані у звіті про фінансові результати
31 грудня 2020р.
8 108

31грудня 2019р.

0

0

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

77 536

76 499

Всього витрат по виплатам

85 644

85 132

Вартість поточних послуг
Вартість послуг попередніх періодів

8 633

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан
Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань:
Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1
січня
Вартість поточних послуг

31 грудня 2020р.

31 грудня 2019р.

574 337

546 422

8 108

8 633

77 536

76 499

Актуарні прибутки/ збитки, визнані у складі іншого сукупного
доходу

154 036

(3 009)

Оплачені зобов'язання

(56 278)

(54 208)

0

0

757 739

574 338

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

Вартість послуг попередніх періодів
Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31
грудня

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати при виході на пенсію та виплати до ювілею, які охоплюють всіх працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передбачені колективним договором.
У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у звіті
про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного плану. Витрати по
даним виплатам включені в інші операційні витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат.
Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу.
Інші довгострокові винагороди.
Суми, визнані у звіту про фінансові результати
31 грудня 2020р.
986

31 грудня 2019р.
1 255

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

5 258

5 165

Всього витрат по виплатам

6 244

6 420

Вартість поточних послуг

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан
Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань:
Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1
січня
Вартість поточних послуг
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях
Вартість послуг попередніх періодів
Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного
доходу
Оплачені зобов'язання
Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31
грудня

31 грудня 2020р.

31 грудня 2019р.

38 952
985

36 890
1 255

5 258

5 165

-

-

986

(1 918)

(7 146)

(2 439)

39 035

38 952

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином:
Ставка дисконтування
Ставка інфляції
Коефіцієнт плинності кадрів
Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії
Смертність
Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій

31 грудня 2020р.
11,0
105,0
8,0
21,7

31 грудня 2019р.
13,5
105,3
8,0
15,7

0,97
0,97
Згідно законодавства України

Аналіз чутливості за пенсійними планами.
Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання заробітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від фактичних результатів
в майбутньому.
Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення невизначеностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування зобов'язань як в сторону
їх зменшення, так і - збільшення.
Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує
власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від оцінок, зроблених на звітну дату.
Ставка дисконту розраховується як середньозважена величина ринкової доходності українських єврооблігацій та ринку ОВДП, емітованих в гривні в грудні поточного року, з урахуванням коригувань на оцінені впливи
різниць у строках обігу та погашення.
Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в Україні,
опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та політичних ризиків.
Чутливість зобов’язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності (за планами з визначеними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином:
Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати інших
додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших
компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню.
Поточні зобов'язання з виплат працівникам представлені наступним чином

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування
Всього

2020р.

2019р.

31 088
8 177
39 265

37 661
9 523
47 184

2020р.
3 200

2019р.
3 758

Середньооблікова чисельність персоналу
Товариства по категоріям представлена наступним чином::
Робочі

Керівники
Фахівці
Разом середня кількість працівників

345
545

345
536

4 090

4 639

Забезпечення на судові справи та штрафи.
Товариство виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення на судові справи та
штрафи є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень,
включаючи штрафи і пеню, нараховані за несвоєчасне виконання зобов’язань.
Забезпечення на виплату відпусток.
Товариство створює забезпечення під короткострокові виплати персоналу на період відпусток.
16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ.

Готівка
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки у банках (картковий рахунок)
Разом грошові кошти та їх еквіваленти

2020р.
19
945 611
945 630

2019р.
19
1 194 839
1 194 858

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах
США, євро та російських рублях.
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.

2019р.

Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від операційної діяльності

15 858 909
(15 035 029)

19 030 925
(18 276 431)

823 880

754 494

Рух коштів від інвестиційної діяльності

2020р.

2019р.

Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від інвестиційної діяльності

(109 516)

(122 161)

(109 516)

(122 161)

Рух коштів від фінансової діяльності
Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від фінансової діяльності

2020р.
1 246 519
(2 410 572)
(1 164 053)

2019р.
(1 912)
(1 912)

Надходження грошових потоків від операційної діяльності
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Надходження від відсотків за залишками коштів
Надходження від боржників неустойки
Надходження від операційної оренди
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.
9 667 156
2 731
8 529
9 678 416

2019р.
17 340 404
634
10 514
17 351 552

Виплата грошових потоків від операційної діяльності
Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг
Виплати на оплату праці
Виплати відрахувань на соціальні заходи
Виплати з податку на прибуток
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.
(7 904 274)
(596 795)
(221 267)

2019
(11 170 546)
(657 095)
(237 314)

(94 559)
(8 816 895)

(126 403)
(12 191 358)

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Надходження від повернення податків та зборів
Надходження від цільового фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Сплата податків і зборів
Сплата авансів та передплат
Повернення авансів
Оплата цільових внесків
Інші виплати за операційною діяльністю
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю

2020р.
727 952
153
1 115 374
318 225
4 018 789
(579 403)
(1 644 163)
(3 884 906)

72 021

2019р.
824 477
92
630 981
52 956
170 868
(655 672)
(3 451 109)
(1 978 292)
(4 405 699)

Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації необоротних активів
Інші надходження
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності
Виплати на придбання необоротних активів
Інші витрати
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Надходження грошових потоків від фінансової діяльності
Отримання позик та займів
Надходження від інструментів власного капіталу
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
Рух коштів від фінансової діяльності
Виплата грошових потоків від фінансової діяльності
Виплати на погашення позик
Рух коштів від фінансової діяльності
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
Викуп власних акцій
Сплата дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю

2020р.
5
5
2020р.
(45 363)
(64 153)
(109 511)
2020р.
1 246 519
1 246 519

2019р.
36
36
2019р.
(74 632)
(47 565)
(122 197)
2019р.
-

2020р.
2 410 572

2019р.
-

2 410 572

-

2020р.
-

2019р.
(1 908)
(4)
(1 912)

17. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ.

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на акцію, грн.
Скоригований чистий збиток на акцію, грн.
Дивіденди на акцію
18. ДОХОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ.

2020р.
400 000 000
400 000 000
0,05726
0,05726
-

2019р.
399 880 235
399 880 235
8,90841
8,90841
-

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того,
як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання
щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:
- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;
- виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;
- виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і Товариство
має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні.
У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли зобов’язання щодо виконання повністю виконано.
Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Підприємство очікує мати право в обмін
на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).
Інформація про доходи за договорами з клієнтами представлена наступним чином:

Дохід від продажу готової продукції за прямим договорам

2020 р.
4 476 135

2019 р.
7 636 085

Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії
Дохід пов’язаний з наданням послуг
Разом доходи за договорами з клієнтами

4 372 540
621 562
9 470 237

6 520 185
468 362
14 624 632

Інформація про інші операційні та інші доходи представлена наступним чином:
2020р.
Інші операційні доходи
2 628 322
В т.ч.
Операційна оренда активів
10 298
Дохід від реалізації інших оборотних активів
1 139 228
Дохід від курсової різниці
1 161 149
Інші операційні доходи
317 647
Інші доходи
673 765
В т.ч.
Безоплатно одержані активи
1 186
Інші доходи та витрати
28 489
Дохід від неоперац.курсових різниць
644 090
12 772 324

2019р.
1 635 143
10 047
1 117 368
403 807
103 921
1 879 501
44 072
1 835 429
18 139 276

Всього
Сукупний дохід
Інший сукупний дохід:
Дооцінка необоротних активів
Інший сукупний дохід
Загальний інший сукупний дохід

2020р.
130 331
(155 022)
(24 691)

2019р.
4 928
4 928

19. ВИТРАТИ.
Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.
Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони
були здійснені.
Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт, послуг

2020р.

2019р.

6 150 875

9 078 015

652 384

506 754

ВСЬОГО:

6 803 259

9 584 769

Інші операційні витрати

2020р.

2019р.

Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

19 339
533 096

25 556
752 493

1 014 386
2 290
256 385
303 754

920 086
1 844
21 232
173 918

2 129 250

1 895 129

2020р.

2019р.

450 566

532 794

84 303

81 664

534 869

614 458

2020р.

2019р.

9 580
216 301
2 089 369

12 997
7 588
568 027

2 315 250

588 612

Собівартість реалізованих оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Резерв на знецінення запасів
Резерв на пенсійне забезпечення
Інші витрати операційної діяльності
ВСЬОГО:
Фінансові витрати
Проценти
Інші фінансові витрати
ВСЬОГО:
Інші витрати
Списання необоротних активів
Інші витрати
Витрати від неоперац.курсових різниць
ВСЬОГО:

Витрати від участі в капіталі:

2020р.

2019р.

120

145

Витрати від участі в капіталі
20. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ.

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони", сторони вважаються
пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на
діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої
пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між
пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій
з пов'язаними сторонами.

Найменування пов'язаної сторони

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ
HOLDINGS PLC)

ПЛС

Характер відносин з пов'язаною стороною

(INTERPIPE

Юридична особа, що контролює Товариство

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"

Юридична особа, що контролюється Товариством

ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED)
ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE
INVESTMENTS PLC)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"
ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"
ТОВ "МЕТА"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП –М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М")

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН")

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH
AMERICAN INTERPIPE, INC.)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE
CENTRAL TRADE GmbH)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ІНТЕРПАЙП М.І, ФЗІ (INTERPIPE M.E, FZE)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "НВЦ"ЯКІСТЬ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"

Юридична особа, що є асоційованим підприємством

ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

Станом на 31 грудня 2020р. та 2019р. заборгованість за операціями з пов`язаними представлена наступним
чином:
Особа
контролює
вариство

На 31 грудня 2019 р
Дебіторська заборгованість

-

що
То-

Дочірні
підприємства

5 736

Асоційовані
підприємства

3 338

Особи
спільним
тролем

під
кон-

13 072 153

у т.ч. оренда
Кредиторська заборгованість
у т.ч. кредити та займи
На 31 грудня 2020 р
Дебіторська заборгованість
у т.ч. оренда
Кредиторська заборгованість
у т.ч. кредити та займи

-

40
139
-

2 839
1 225
-

9 309
15 675 502
5 109 247

7 805
60
22
-

2 841
2 519
520
-

11 144 874
13 145
11 766 580
3 629 894

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2020 р. та за 2019 р. представлено наступним чином:
Особа
контролює
вариство

що
То-

Дочірні
підприємства

Асоційовані
підприємства

Особи
під
спільним контролем

На 31 грудня 2019 р
Реалізація товарів та послуг
Закупівля сировини та витратних
матеріалі та послуг
Надання кредитів та займи

26

834

15 855 293

-

-

29 055

7 785 475

-

-

-

-

23

704

10 840 380

-

38 658

5 775 377

-

-

-

На 31 грудня 2020 р
Реалізація товарів та послуг
Закупівля сировини та витратних
матеріалі та послуг
Надання кредитів та займи

-

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості.
21. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ СТАНОМ НА 31.12.2020р.
АКТИВИ, т.ч.:
Нематеріальні активи: залишкова вартість
Незавершене будівництво
Основні засоби: залишкова вартість
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.:
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці
Інші поточні зобов’язання,забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал

18 518 475
17 553
127 358
4 008 981
2 042
0
54 672
1 624 761
11 734 564
945 630
2 914
13 842 247
3 281 211
2 374 514
982 780
20 459
8 177
31 088
3 668 597
3 475 421
4 676 228
100 000
100 000

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 4 576
228 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал. Вимоги пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України дотримуються.
22. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ
ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК".
Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні
протягом звітного періоду.
23. СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не проводились.
24. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ.
Дотримання вимог податкового законодавства.
Товариство є об’єктом регулярних податкових перевірок. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної
реєстрації податкових накладних за 2020 рік до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими органами були
застосовані штрафні санкції у розмірі 163 505,32грн.
Юридичні питання.
У ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною в різних судових процесах та
спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок
таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати
майбутніх операцій Товариства, крім тих, що включені до забезпечення за судовими процесами.
Соціальні зобов’язання.
Товариство здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на
територіях, де Товариство проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку
житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг та інших соціальних потреб.
25. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких
цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для
задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів.
Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні
позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.
Валютний ризик.
Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і
російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу,
Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині країни, так і за її межами. Як
наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.
Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на визначені дати був
таким:

Долар США
Євро
Російський рубль

31 грудня 2020р.
28,274600
34,739600
0,378230

31 грудня 2019 р.
23,686200
26,422000
0,38160

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість,
деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій
з метою хеджування цих валютних ризиків.
Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного
ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в
іноземних валютах.
Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином в тис:
2020
Назва фінансового інструмента

тис. доларів
США

тис. рублів

50 550

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша
поточна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Фінансові активи
Довгострокові зобов'язання (позики та інші)
Довгострокові
краткосрочні
зобов'язання (позики та інші)
Довгострокові
поточні
зобов'язання (позики та інші)
Довгострокові забезпечення

2019
тис. євро

тис. доларів
США

тис.
рублів

тис.
євро

181 638

27 209

62 832

111 094

7 826

22

-

3 031

504

-

10 691

35 303

3 531

51

40 958

1 029 830

2 268

44 399

-

37 000

80 705

-

-

-

-

-

-

-

-

83 980

-

-

135 000

-

-

3 102

43 769

1 473

3 671

1 214

2 750

-

-

-

-

-

-

Поточні забезпечення
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Розрахунки з іншими кредиторами
Фінансові зобов'язання

Ризик ліквідності.
Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за
рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.
Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товариство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів.
Гроші та їх еквіваленти
Поточні зобов’язання і забезпечення

2020р.
945 630
10 566 945

2019р.
1 194 858
13 566 945

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,09

0,09

У 2020 році коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і становить 0,09 (у 2019 році відповідно 0,09).
Кредитний ризик.
Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед
наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не витребовує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, оскільки основні продажі відбуваються клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат.
З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою
перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі.

Процентний ризик.
Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною
ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.
Ризик управління капіталом.
Основною метою Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і максимізації прибутку акціонерів.
Товариство управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов. Цілями Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної діяльності Товариства з метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування поточних
потреб Товариства, її капітальних витрат та стратегії розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капітал
та акціонерний капітал як основні джерела формування капіталу.
Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможності, який
розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості та може вносити
зміни до політики і цілей управління структурою капіталу в результаті змін в операційному середовищі, змін оцінки
учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку Товариства.
26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний
інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий продаж або ліквідація.
Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення:
- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю,
кредиторської заборгованості за основною діяльністю, позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів.
- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою
приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою Товариство могло б позичити кошти на звичайних
комерційних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року балансова вартість цих кредитів не
відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої вартості.
Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок:
- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);
- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елементом для нагляду за ситуацією на ринку.
27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ.
Суттєвих подій після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не встановлено.
Директор з фінансів та економіки ____________________________ С.В. Кузьменко
Головний бухгалтер ____________________________ І.В. Соколова"
До п.30. Змiсту: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у складi рiчної iнформацiї розкриває рiчну консолiдовану
фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, зокрема вимог МСБО
34 у складi повного комплекту фiнансової звiтностi, визначеного в МСБО 1. При цьому консолiдована рiчна
фiнансова звiтнiсть має мiстити консолiдовану фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською
фiрмою), та окремо свою власну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою). Для цiлей
формування повного комплекту консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, яка
пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) у примiтках до Змiсту розкрито "Звiт незалежного аудитора щодо
аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року":
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2020 р.

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2021 р.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та керівництву
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ







Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), що складається із:
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
Звіту про власний капітал за 2020 р.;
Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової
звітності.
Основа для думки із застереженням
У Балансі (Звіті про фінансовий стан) балансова вартість основних засобів Товариства відображена в розмірі
3 446 147 тис. грн. на 31 грудня 2019 року та 4 008 981 тис. грн. на 31 грудня 2020 року. На зазначені дати
Товариство не визначило справедливу вартість основних засобів відповідно до своєї облікової політики та не
провело процедур тестування на виявлення ознак знецінення основних засобів станом на 31 грудня 2020 року, що є
недотриманням вимог МСФЗ. Остання переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 31
грудня 2012 року. Істотні економічні зміни, які відбулися після цієї дати, є факторами потенційних суттєвих змін у
справедливій вартості основних засобів. За умов відсутності поточної незалежної оцінки та тестування на
виявлення ознак знецінення основних засобів, ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази
щодо впливу цього питання на основні засоби Товариства балансовою вартістю 3 446 147 тис. грн. та 4 008 981 тис.
грн. станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року відповідно. У зв’язку з цим, ми не змогли визначити, які
саме корегування потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31
грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний капітал за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки із застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на параграф «Операційне середовище» Приміток до фінансової звітності, в якому зазначено,
що хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності
діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки
якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця
фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

-

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили,
що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Забезпечення виплат персоналу
Згідно з вимогами чинного законодавства Товариство має зобов’язання компенсувати Пенсійному фонду України
суми, що виплачуються ним співробітникам Товариства, які працювали у шкідливих або особо важких умовах
праці, внаслідок чого отримали право на вихід на пенсію у більш ранньому віці в порівнянні із стандартним
пенсійним віком, який встановлений законодавством України, а також зобов’язання з виплат працівникам,
визначені Колективним договором. До 2018 року Товариство не створювало забезпечень для цих виплат, як того
вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У звітному році Товариство визнало та відобразило в звітності суми
забезпечення майбутніх платежів на покриття витрат Пенсійному фонду України, а також витрат на виплати
працівникам відповідно до Колективного договору.
З огляду на рівень суджень, які застосовуються при оцінці цих забезпечень, та величини суми, що розкривається у
звітності, дані забезпечення є значними для цілей нашого аудиту. Управлінський персонал Товариства обліковує
забезпечення виплат персоналу у статтях «Довгострокові забезпечення витрат персоналу» та «Поточні
забезпечення». Для розрахунку суми забезпечення Товариством було залучено зовнішніх фахівців, які
спеціалізуються на актуарних розрахунках. Загальний розмір визнаних Товариством забезпечень виплат персоналу
становить 613 290 тис. грн. станом на 31.12.2019 року та 796 775 тис. грн. на 31.12.2020 року.
В процесі нашого аудиту ми розглядали це питання наступним чином:
проаналізували підходи управлінського персоналу при застосуванні облікових оцінок та суджень при визначенні
забезпечень на виплати персоналу;
ознайомились зі звітом та методикою, застосованою актуарієм;
розглянули питання компетентності компанії, яка проводила актуарні розрахунки;
перевірили спів ставність показників актуарних розрахунків з показниками, застосованими при визначенні суми
забезпечень виплат персоналу;
перевірили коректність відображення в обліку та звітності сум забезпечень на початок та кінець звітного року.
Інформація про такі забезпечення розкрита Товариством у параграфі «Забезпечення виплат персоналу» розділу 15
«Зобов’язання та забезпечення» Приміток до фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Операції з пов’язаними особами
Материнською
компанією
ПУБЛІЧНГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE
HOLDІNGS PLC, Кіпр). Товариство входить до складу металургійної Компанії «ІНТЕРПАЙП», до якої входять і
інші промислові активи (підприємства), та відповідно має можливість здійснювати суттєві операції як з даними
підприємствами, так і з материнською компанією. Повнота відображення таких операцій у фінансовій звітності
Товариства та їх оцінка є значущими питаннями при проведенні нами аудиту поточного періоду.
В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу ПУБЛІЧНГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» лист щодо переліку
пов’язаних осіб та провели його аналіз на повноту включення усіх сторін, які можуть бути визнаними пов’язаними
сторонами. Нами проведено аналіз операцій, відображених Товариством у бухгалтерському обліку, на предмет наявності
операцій з підприємствами і особами, розкритими управлінським персоналом як пов’язані сторони, та зіставили з даними,
наведеними у Примітках до фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Інформація стосовно цього питання розкрита у розділі 20 «Пов’язані сторони» Приміток до фінансової звітності
Товариства за 2020 рік.
Інша інформація
Звіт про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка
міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020 рік (яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про
корпоративне управління) відповідно до ст. 40 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV
від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією,
зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має
вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких
фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою
звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з нашим аудитом
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи
існує суттєва неузгодженість між Звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування Товариства.









Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази,
що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок,
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови
можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є

-

-

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну
інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності
юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на параграф «Принцип безперервності діяльності» Приміток до фінансовій звітності за 2020 р.,
який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності.
Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний
сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Аудиторські оцінки
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали
аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема
внаслідок шахрайства.
Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викривлення інформації у
фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному:
огляд розкриттів до фінансової звітності так тестування підтверджувальної документації для того, щоб оцінити
дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів;
дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед закінченням року та на
початку наступного року;
оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу;
оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським персоналом Товариства;
ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період
оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження фінансової
звітності;
аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» під час планування аудиту
ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, а також засобів і методів
контролю, встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку.
В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Товариства щодо наявності
у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство,
яке має вплив на Товариство. У відповідь на наші запити управлінський персонал надав письмову оцінку ризику
шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є контрольованим.
Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо
оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських
процедур у відповідь ні ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних
випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.
В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, нами не встановлені факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.
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Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для Комітету Наглядової ради ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» з питань аудиту
Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік узгоджується із
додатковим звітом для Комітету Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з питань аудиту, який ми надали
24.03.2021 р.
Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового партнера з аудиту та
суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік та неаудиторських послуг згідно ст. 6 Закону
№2258-VIII.
Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового партнера з аудиту
фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із застереженням» та «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» цього Звіту.
Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі послуги, крім
послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності
Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про управління та
фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік, нами надавалися інші послуги Товариству, а саме:
завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік на виконання
вимог статті 401 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і
доповненнями).
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» надавався згідно договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності, що полягає у
перевірці даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів
фінансової звітності та іншим законодавчим вимогам.
Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно
спланований і виконаний відповідно до МСА.
Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону
№2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
відповідно до установчих документів
«Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ
23504528
Реєстраційні дані
Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від
20.09.1995 р.
Юридична адреса
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Місцезнаходження
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 1037
Телефон та електронна адреса
(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Найменування органу, який призначив
суб’єкта аудиторської діяльності на
проведення обов’язкового аудиту
Дата
призначення
суб’єкта
аудиторської діяльності

Наглядова рада Товариства

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних
призначень
Дата і номер Договору про надання
послуг з аудиту фінансової звітності
Дата початку проведення аудиту

З 09 жовтня 2019 року по 25 березня 2021 року

07 жовтня 2019 року

Договір № 03/09/19 від 09 жовтня 2019 року
09 жовтня 2020 року

Дата закінчення проведення аудиту
Повне ім’я ключового партнеру із
завдання з аудиту фінансової звітності
Повне ім’я аудиторів із завдання з
аудиту фінансової звітності:

25 березня 2021 року
– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності –
102259
– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат №007163, номер
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
– 100713

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є
____________________ І.М. Морозова
(сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259)
Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»
__________________Л.М. Гавриловська
(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236)
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
25 березня 2021 р."
До п.31. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски боргових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за
якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом), тому рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня.
До п.33. Змiсту: у Товариства вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi
акцiонерами Товариства, тому iнформацiя не розкривається.
До п.34. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством тому така iнформацiя не розкривається.
До п.36. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - так як Товариство випускiв
iпотечних облiгацiй не здiйснювало.
До п.37. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття в тому числi
iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на
кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - так як Товариство випускiв iпотечних облiгацiй
не здiйснювало.
До п.38. Змiсту: у Товариства вiдсутня 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 тому, що Товариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних
сертифiкатiв не здiйснювало.
До п.39. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Товариство випускiв
iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
До п. 40. Змiсту: у Товариства вiдсутня Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, так як Товариство
випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
До п.п.41-45. Змiсту: 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.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
3. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
100000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4092
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi
24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
85.32 - Професiйно-технiчна освiта
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
2) IBAN
UA333057490000002600930000321
3) поточний рахунок
UA333057490000002600930000321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
5) IBAN
UA333057490000002600930000321
6) поточний рахунок
UA333057490000002600930000321
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

1
Медична практика

2
АЕ №197544

3
21.03.2013

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

Орган державної влади, що видав
ліцензію

Дата
закінчення
строку дії
ліцензії (за
наявності)

4
5
Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає.
Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення
дiї лiцензiї.
07.07.2016 Державна служба України з кон- 07.07.2021
тролю за наркотиками

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає
оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по
закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.
Надання освiтнiх послуг навчальАЕ №527219 09.09.2014
Мiнiстерство освiти i науки
ними закладами, пов'язаних з
України

Опис

одержанням професiйної освiти на
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного навчання,
перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає
оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по
закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.
Надання послуг з перевезення
АЕ №267030 18.09.2013
Державна iнспекцiя України з
пасажирiв, небезпечних вантажiв,
безпеки на наземному транспортi
багажу автомобiльним транспортом (дозволений вид робiт:
внутрiшнi перевезення пасажирiв
автобусами)
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає.
Опис
Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення
дiї лiцензiї.
На право провадження дiяльностi з АА №000527 12.06.2013 Центральна державна iнспекцiя з 12.06.2021
використанням джерел iонiзуючого
ядерної та радiацiйної безпеки
випромiнювання
Державної iнспекцiї ядерного
регулювання України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає
Опис
оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по
закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.
Право провадження господарської
Постанова
28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що здiйснює
дiяльностi з постачання природного
№1167
державне регулювання у сферах
газу на територiї України
енергетики та комунальних послуг
Законом України вiд 26.11.2015 № 835-VIII "Про внесення змiн до Закону
України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо
децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (iз змiнами), внесено
змiни до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi",
якi набрали чинностi 01.01.2017, згiдно з якими НКРЕКП не видає лiцензiї на
паперовому носiї. При цьому, згiдно iз частиною п'ятою роздiлу II
"Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 26.11.2015 №
835-VIII визначено, що до 01.01.2019 набуття здобувачем лiцензiї права на
Опис
провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню,
вiдбувається з дня оприлюднення прийнятого органом лiцензування рiшення
про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi. Таким чином, замiсть
бланку лiцензiї на паперовому носiї пiдтвердженням набуття права на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, є оприлюднення прийнятого НКРЕКП рiшення про видачу лiцензiї на його
офiцiйному веб-сайтi www.nerc.gov.ua.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає.
Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення
дiї лiцензiї.
Акт обстеження мiсцевими дерАкт №10/18
03.01.2018 Днiпропетровська обласна державними адмiнiстрацiями
жавна адмiнiстрацiя
спецiалiзованих пiдприємств, їх
приймальних пунктiв та приймальних пунктiв спецiалiзованих
металургiйних переробних
пiдприємств на здiйснення
дiяльностi з заготiвлi, переробки
металобрухту чорних металi
Вiдносини, якi виникають у процесi здiйснення операцiй з металобрухтом
Опис
регулюються Законом України "Про металобрухт". Законом чiтко встановлено, що право здiйснювати операцiї з металобрухтом мають лише
Опис

Надання послуг фiксованого
мiсцевого телефонного зв'язку
Опис
На право зберiгання пального
(виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки)

Опис

спецiалiзованi металургiйнi пiдприємства, а також їх пункти. Дозвiл на такi
операцiї видають лише за наявностi спецiального брухтопереробного та
вантажопiдйомного обладнання, складiв, квалiфiкованого персоналу, а також
за умов виконання всiх вимог протипожежної, радiацiйної та екологiчної
безпеки. Спецiалiзованi або спецiалiзованi металургiйнi переробнi
пiдприємства, а також їх приймальнi пункти, мають право здiйснювати
заготiвлю, переробку та металургiйну переробку металобрухту на пiдставi
акту обстеження. Форма акта обстеження мiсцевими державними
адмiнiстрацiями спецiалiзованих пiдприємств, їх приймальних пунктiв та
приймальних пунктiв спецiалiзованих металургiйних переробних
пiдприємств (брухт кольорових/чорних металiв) затверджена наказом
Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.11.2011 N 191.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає.
Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення
дiї лiцензiї.
ДЛ №000486 23.05.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 23.05.2021
державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає
оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по
закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.
№046404142020 16.03.2020
Головне управлiння ДПС у
23.03.2025
01319
Днiпропетровськiй областi
Лiцензiя на право зберiгання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) зареєстрована 16.03.2020 року за
реєстрацiйним номером 04640414202001319. Термiн дiї лiцензiї: з 23.03.2020
року до 23.03.2025 року.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає
оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по
закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32896971
4) Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №9 вiд 26.03.2004р.) було прийнято рiшення щодо участi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" у створеннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ВАПНЯНА ФАБРИКА". Основний вид дiяльностi якого - виробництво вапна. Встановлено розмiр вкладу ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" у сумi 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у
вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 100% вiд загального розмiру статутного капiталу створюваного Товариства.
Учасники Товариства мають право:
- брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- призначати i вiдкликати своїх представникiв для участi у Загальних зборах учасникiв;
- вийти з Товариства в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом та законодавством України;
- здiйснити вiдчуження своєї частки (частини частки) в статутному капiталi Товариства в порядку та на
умовах, встановлених цим Статутом та законодавством України;
- отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину майна, що залишилася пiсля розрахункiв з кредиторами,
або його вартiсть.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу

майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал Товариства.
Учасник Товариства має право вiдчужити свою частку (частину частки) у статутному капiталi Товариства
оплатно або безоплатно iншим Учасникам Товариства або третiм особам.
Учасник Товариства має право вiдчужити частку (частину частки) у статутному капiталi Товариства лише в
тiй частинi, в якiй вона є оплаченою.
Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) iншого Учасника Товариства, що продається третiй особi. Якщо кiлька Учасникiв Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорцiйно до розмiру належних їм часток у статутному капiталi Товариства.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34984027
4) Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5) Опис
Наглядовою радою Вiдкритого акцiонерного товариства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"
(Протокол засiдання №170 вiд 08.02.2007р.) було прийнято рiшення щодо участi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у
створеннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНСКОМ-ДНIПРО".
Основний вид дiяльностi якого - пасажирськi перевезення легковими автомобiльним транспортом. Встановлено
розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" у сумi 23 400 (двадцять
три тисячi чотириста) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 39% вiд загального розмiру статутного
капiталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" має право:
1) брати участь в керуваннi Товариством у порядку, встановленому Статутом Товариства;
2) приймати участь у розподiленнi прибутку Товариства та одержувати його долю (дивiденди);
3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит додаткову
iнформацiю i довiдки з питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
4) вносити на розгляд Зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства;
5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Збори учасникiв;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Збори учасникiв;
7) одержати вiд Товариства при виходi суму, рiвну вартостi майна, внесеного в статутний капiтал Товариства, а також суму прибутку вiд внесеної iнвестицiї в грошовiй або товарнiй формi. Форма виплати вирiшується
зборами Учасникiв Товариства.
8) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi Товариства одному
або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi
Товариства.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу
майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал Товариства.
14. Інформація про рейтингове агентство
Дата визначення або
оновлення рейтингової
оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"

2
уповноважене рейтингове агентство

3
Оновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.02.2020

4
uaВВ+

Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

Оновлення
рейтингової оцінки
емітента 03.08.2020

uaВВ+

Опис

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних
паперів емітента

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ПОЛIКЛIНIКА" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2) Місцезнаходження
Україна, 49081, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м. Днiпро, вул. Столєтова, 11
3) Опис
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.

16. Судові справи емітента
№
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

1

№199/2831/18

Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська

Виродов Олександр
Вiкторович

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про визнання наказу про переведення незаконним, вiдновлення на
посадi та виплату зарплати.
Сума позову- 27 690,00 грн.

Справа
слухається в
Iндустрiальному
районному судi м.
Днiпропетровська

Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська

Клiменко Олександр
Миколайович

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про стягнення моральної шкоди
Сума позову- 100 000,00 грн.

Справа
слухається в
Iндустрiальному
районному судi м.
Днiпропетровська

Днiпропетровський
районний суд
Днiпропетровської
областi

Браславська Наталiя
Олексiївна

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про вiдшкодування моральної
шкоди, завданою смертю чоловiка
Сума позову- 1 000 000,00 грн.

Справа
слухається у
Днiпропетровсько
му районному
судi
Днiпропетровсько
ї областi

Касацiйний
адмiнiстративний суд
у складi Верховного
суду

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Днiпропетровська
митниця Мiндоходiв,
Головне управлiння
Державної
казначейської служби
України у м. Києвi

-

про стягнення заборгованостi за
помилково сплачений акцизний
податок пiд час митного оформлення товару.
Сума позову- 5 742 777,20 грн.

Справа на
розглядi в
Касацiйному
адмiнiстративном
у судi у складi
Верховного суду

Касацiйний
адмiнiстративний суд
у складi Верховного
суду

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Офiс великих
платникiв податкiв
Державної фiскальної
служби України

-

про визнання протиправним та
скасування податкового
повiдомлення-рiшення
Сума позову- 2 915 904,00 грн.

Справа на
розглядi в
Касацiйному
адмiнiстративном
у судi у складi
Верховного суду

Господарський суд
Днiпропетровської
областi

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

ТОВ "Виробниче
пiдприємство
"Енергополiс"

-

про повернення передплати, в
зв'язку с поставкою обладнання,
яке не вiдповiдає умовам Договору

Справа
слухається в
Господарському

Опис:
2
№202/1398/20

Опис:
3
№175/1829/20

Опис:
4
№804/12027/13а

Опис:
5
№804/8656/17

Опис:
6
№904/3330/19

Стан розгляду
справи

Опис:
7
№160/10494/19

Опис:
8
№160/7483/20

Опис:
9
№160/8487/20

Опис:
10
№202/5086/20

Опис:
11
№202/6998/20

Сума позову- 954 480, 00 грн

судi
Днiпропетровсько
ї областi . Розгляд справи призупинено для
проведення
судової експертизи

Третiй апеляцiйний
адмiнiстративний суд

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Головне управлiння
Держгеокадастру у
Днiпропетровськiй
областi, Державне
пiдприємство Центр
Державного земельного кадастру

-

про визнання дiй протиправними,
визнання протиправними та скасування витягiв iнформацiї щодо
суб`єкта та об`єкта земельних
вiдносин, матерiалiв до iнформацiї
щодо суб`єкта та об`єкта земельних
вiдносин, зобов`язання вчинити
певнi дiї

Справа на
розглядi в
Третьому
апеляцiйному
адмiнiстративном
у судi

Днiпропетровський
окружний
адмiнiстративний суд

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Офiс великих
платникiв податкiв
Державної
податкової служби

-

про визнання протиправним та
скасування податкових
повiдомлень-рiшень
Сума позову- 50748009,25 грн.

07.10.2020
р.-Днiпропетровс
ьким окружним
адмiнiстративним
судом винесено
рiшення.
Очiкується
апеляцiйна скарга

Днiпропетровський
окружний
адмiнiстративний суд

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Офiс великих
платникiв податкiв
Державної
податкової служби

-

про визнання протиправним та
скасування податкових
повiдомлень-рiшень
Сума позову- 403042,5 грн.

12.10.2020
р.-Днiпропетровс
ьким окружним
адмiнiстративним
судом винесено
рiшення.
Очiкується
апеляцiйна скарга

Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська

Тараборкiна Олена
Миколаївна

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку за час
вимушеного прогулу

Справа
слухається в
Iндустрiальному
районному судi м.
Днiпропетровська

Iндустрiальний рай-

Дзюбенко Дмитро

ПАТ "IНТЕРПАЙП

-

про визнання незаконним та скасу-

Справа

Опис:
12
№202/6362/20

Опис:
13
№160/14597/20

Опис:
14
№904/6275/20

Опис:
15
№804/4297/16

Опис:
-

онний суд м.
Днiпропетровська

Володимирович

НТЗ"

вання наказу про звiльнення, визнання недiйсним запису про
звiльнення

слухається в
Iндустрiальному
районному судi м.
Днiпропетровська

Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська

Дзюбенко Дмитро
Володимирович

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про визнання припиненими трудовi
вiдносини у зв`язку зi звiльненням

Справа
слухається в
Iндустрiальному
районному судi м.
Днiпропетровська

Днiпропетровський
окружний
адмiнiстративний суд

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Офiс великих
платникiв податкiв
Державної
податкової служби

-

про визнання протиправним та
скасування податкових
повiдомлень-рiшень
Сума позову- 130467рн.

Справа
слухається в
Днiпропетровсько
му окружному
адмiнiстративном
у судi

Господарський суд
Днiпропетровської
областi

Комунальне
пiдприємство
"Днiпроводоканал"
Днiпровської мiської
ради

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

-

про стягнення 3 % рiчних та
iнфляцiйних
Сума позову- 769740,78 грн.

Справа
слухається в
Господарському
судi
Днiпропетровсько
ї областi

Касацiйний
адмiнiстративний суд
у складi Верховного
суду

ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ"

Спецiалiзована державна податкова
iнспекцiя з обслуговування великих
платникiв у м.
Днiпропетровську
Мiжрегiонального
головного управлiння
ДФС

-

про визнання протиправним та
скасування податкового
повiдомлення-рiшення
Сума позову- 2659878 грн.

Справа на
розглядi в
Касацiйному
адмiнiстративном
у судi у складi
Верховного суду

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п

1

Номер та дата рішення,
яким накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав
штрафну санкцію

ППР №0005524606,
10.01.2020

Державна фiскальна
служба України

Вид стягнення

Інформація про виконання

штраф

Погашено за рахунок
пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ 25
818,83 грн.

Опис:
На користь Державної фiскальної служби України, за рахунок пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ погашено
штраф у розмiрi 25 818, 83 грн. на пiдставi ППР № 0005524606 вiд 10.01.2020 р.
2
ППР №0000505004,
Державна фiскальна
штраф
Погашено за рахунок
28.01.2020
служба України
пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ
90 558,77грн.
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України, за рахунок пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ погашено
штраф у розмiрi 90 558, 77 грн. на пiдставi ППР № 0000505004 вiд 28.01.2020 р.
3
ППР №0002355014,
Державна фiскальна
штраф
Сплачено 16.04.2020р. 1
16.04.2020
служба України
020,00 грн.
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України сплачено штраф у розмiрi 1 020, 00 грн. на пiдставi ППР № 0002355014 от
16.04.2020р.
4
ППР №0002405014,
Державна фiскальна
штраф
Погашено за рахунок
16.04.2020
служба України
пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ 15
636, 78 грн.
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України, за рахунок пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ погашено
штраф у розмiрi 15 636, 78 грн. на пiдставi ППР № 0002405014 вiд 16.04.2020р.
5
ППР №0002335014,
Державна фiскальна
штраф
Сплачено 02.07.2020р.
16.04.2020
служба України
7 048, 28 грн.
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України сплачено пеня у розмiрi 7 048, 28 грн. на пiдставi ППР № 0002335014 вiд
16.04.2020р.
6
ППР №0005105005,
Державна фiскальна
штраф
Погашено за рахунок
11.08.2020
служба України
пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ 930,
00 грн
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України, за рахунок пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ погашено
штраф у розмiрi 930,00 грн. на пiдставi ППР № 0005105005 вiд 11.08.2020р.
7
ППР №0005235004,
Державна фiскальна
штраф
Погашено за рахунок
12.08.2020
служба України
пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ
46 197, 72 грн.
Опис:
На користь Державної фiскальної служби України, за рахунок пiдтвердженого бюджетного вiдшкодування ПДВ погашено
штраф у розмiрi 46 197, 72 грн. на пiдставi ППР № 0005235004 вiд 12.08.2020р.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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.

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду:
1. Скасували посаду директора з виробництва.
2. На базi служби директора з виробництва створили виробничий комплекс та управлiння з планування.
3. З-пiд пiдпорядкування Служби директора з виробництва вийшли колесопрокатний цех, цех пiдготовки
металургiйного виробництва та пiдпорядкували їх пiд Дiвiзiон з виробництва залiзничної продукцiї.
4. Зi структури пiдприємства з-пiд пiдпорядкування Служби Головного iнженера вийшли ремонтне управлiння,
група реалiзацiї проектiв.
5. Зi структури пiдприємства з-пiд пiдпорядкування служби комерцiйного директора вийшло транспортне
управлiння у складi автотранспортного та залiзничного цехiв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти
зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2020 рiк склала 4 119 чол., в т.ч.
чисельнiсть вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 123 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2020 рiк у порiвняннi з 2019 роком зменшилася на 655 чол.
Кiлькiсть позаштатних осiб, якi працюють за сумiсництвом - 56 чол., в т.ч. працiвники вiдокремленого пiдроздiлу
Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 4 чол.
Кiлькiсть осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 2 чол.
Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 723 758,9 тис.грн. Фонд оплати працi в звiтному роцi зменшився на 11,7%
вiдносно попереднього року за рахунок зниження чисельностi працiвникiв у 2020 р.
IНФОРМАЦIЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛIТИКУ ТОВАРИСТВА.
Кадрова полiтика Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб пiдприємства
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 розпорядно-органiзацiйних документах керiвництва
Товариства. Вiдповiдно, на пiдприємствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, закрiплення та
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
Кадровою службою Товариства встановленi та пiдтримуються
зв'язки iз загальноосвiтнiми,
професiйно-технiчними та вищими учбовими закладами, спецiалiзованими закладами фахової пiдготовки та працевлаштування.
Для учнiв та студентiв щорiчно влаштовуються ознайомчi екскурсiї на пiдприємство. За вiдповiдними договорами
та домовленостями учнi ПТУ та студенти вузiв залучаються до проходження на пiдприємствi учбово-виробничої
практики з можливiстю отримати пiд час практики робiтничої професiї, попрацювати за обраною спецiальнiстю,
додатково заробити у вiльний вiд навчання час.
Спiвробiтники Товариства мають можливiсть отримати вищу технiчну освiту в Нацiональнiй металургiйнiй
академiї України, а також у коледжi при академiї на заочнiй формi навчання. Навчання ведеться в рамках Програми
розвитку спiвробiтникiв IНТЕРПАЙП i на 100% фiнансується з бюджету Товариства. За даною програмою у 2020
роцi 6 робiтникiв пiдприємства вступили на навчання для здобуття вищої освiти.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам в Товариствi проводиться планомiрна робота по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Ця робота здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i у
стороннiх закладах фахової освiти.
У власному учбовому центрi Товариства працюють постiйно-дiючi та цiльовi курси пiдвищення квалiфiкацiї, на
яких у 2020 роцi пiдвищено квалiфiкацiю 396 працiвникiв. Iще 548 працiвникiв пройшли навчання у закладах ТОВ
"УК" "ДНIПРОБУД", ДП "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦI", ПрАТ
"Український Науково-Дослiдний Iнститут Неруйнiвного Контролю", ТОВ "ТЕХНIЧНI ТА УПРАВЛIНСЬКI ПОСЛУГИ", ТОВ "Р.IНДАСТРI СЕРВIС", НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЦЗ та БЖД Днiпропетровської областi та
iншi.
Протягом 2020 року 50 робiтникам-учням вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 173 робiтникам був
пiдвищений квалiфiкацiйний розряд, 426 працiвника опанували другу професiю.
В Товариствi затверджена та дiє система безупинного 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, Товариство, в цiлому, має
необхiдну учбово-матерiальну базу, у повному обсязi забезпечене необхiдними навчальними планами i програмами,
наочним приладдям та технiчними засобами навчання. Iз числа досвiдчених i квалiфiкованих працiвникiв цехiв та
служб Товариства пiдiбраний, навчений i затверджений склад викладачiв теоретичного i виробничого навчання.
На пiдставi наявностi усього вищевикладеного Мiнiстерством освiти i науки України в 2013 роцi видана лiцензiя

серiї АЕ №267030 на надання освiтних послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти
на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.
При навчаннi робiтникiв професiям, якi контролюються органами Держпроммiськ нагляду, застосовується тiльки
курсова форма пiдготовки. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, якi пройшли спецiальне
навчання й 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 спецiалiстами на пiдставi типових програм Мiнiстерства освiти i науки України. Робочi навчальнi програми затверджуються директором з персоналу.
Як iнструкторiв виробничого навчання залучають висококвалiфiкованих робiтникiв, що мають стаж роботи з
професiї не менше 3-х рокiв. Як викладачiв теоретичного навчання залучаються висококвалiфiкованi фахiвцi,
керiвники, майстри, якi мають профiльну вищу освiту, стаж роботи з профiлю виробництва - не менше 3-х рокiв, що
пройшли навчання психолого-педагогiчного мiнiмуму й атестованi з питань охорони працi. У 2020 пiдвищили
квалiфiкацiю 30 викладачiв теоретичного навчання i 30 iнструкторiв виробничого навчання на курсах психолого-педагогiчного мiнiмуму ДП "ДIПРО".
Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу пiдприємства мають роздiли "Охорона працi", "Система керування якiстю", "Система екологiчного менеджменту".
На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi. Весь персонал структурних пiдроздiлiв Товариства ознайомлений з дiючою полiтикою.
Усi працiвники проходять перiодичне навчання i пiдвищення квалiфiкацiї на виробничо-технiчних курсах, курсах
цiльового призначення.
Навчання персоналу здiйснюється по наступним видам:
- 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.
Окремими документами регламентується: порядок навчання й атестацiї зварникiв, що беруть участь у виробництвi
труб, що вiдповiдають ДСТ, ТУ, DIN, АРI 5L; добiр, навчання, атестацiя i сертифiкацiя персоналу, який здiйснює
неруйнiвний контроль продукцiї.
На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтнику, який пройшов навчання, видається
посвiдчення, свiдоцтво чи сертифiкат установленого зразку.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні,
позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром".
Мiсцезнаходження об'єднання: площа Героїв Майдану, 1, м. Днiпро, 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.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є одним iз засновникiв (учасникiв) Об'єднання.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат
за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство самостiйно здiйснює господарську дiяльнiсть та не проводить спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
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)
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Перерахунок іноземних валют.
Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє
дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті,
перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від
такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первісною
вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, що діє
на дату визначення справедливої вартості.
Основні засоби.
Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату
переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою
вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів, накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із
переоціненою вартістю об’єкта.
Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують
зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті
про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні збільшення
балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до
складу нерозподіленого прибутку.
Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих витрат
для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації.
Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу
вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.
Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його подальшого
використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються
до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання
активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання
активів:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби та інші основні засоби
Інструменти та інвентар
Інші основні засоби

5-80 років
3-45 років
3-25 років
3-28 років
3-25 років

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий, або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується
та заміщується іншим та, ймовірно, що консолідована група Товариства в подальшому отримуватиме майбутні
економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як окремий
компонент, то для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що
заміщує існуючий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені.
Витрати на позики.

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу
капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, понесені
процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому
періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів капіталізується
та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування конкретного
проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації розраховується з
використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства за період. Всі
інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені.
Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе підприємство у зв’язку з отриманням позики.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання
нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового
року.
Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 років.
Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року.
Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або зміни
умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована.
Зменшення корисності нефінансових активів.
На кожну звітну дату консолідована група Товариства проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення
корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування консолідована
група Товариства визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох величин:
справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і цінності
від його використання.
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження
коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його відшкодування,
вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцінці
вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням
ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики
властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, використовується
відповідна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо переоціненого,
вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів
визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої
дооцінки.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний
щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак консолідована група Товариства
оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах,
сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування
активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку
від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б визначили,
якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення
корисності визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою
вартістю. У таких випадках сторнування відображається як дооцінка.
Фінансові активи.
Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому
справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих
ринкових даних
В подальшому фінансові активи оцінюються:
- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Hold to Collect);

- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCI (бізнес – модель Hold to
Collect and Sell); або
- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL.
З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, консолідована група Товариства проводить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають
контрактні потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає
бізнес-модель управлення фінансовими активами.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених
нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання
договірних грошових потоків (Hold to Collect); і
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми
та процентів на непогашену частку основної суми.
Консолідована група Товариства групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, за
наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові
інвестиції.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних
грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to Collect and Sell); і
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми
та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у
справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли консолідована група Товариства набуває
безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент визнання.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не включена в
дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних активів.
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових активів)
припиняється у випадку:
а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
б) якщо консолідована група Товариства передала права на отримання грошових потоків від активу з одночасним
прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про
передачу, і при цьому:
- консолідована група Товариства також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами;
- або консолідована група Товариства не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння активом, але припинило здійснювати його контроль.
Коли консолідована група Товариства передала права на одержання грошових коштів від активів або коли нею укладено угоду про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від активу, а
також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі консолідованої групи Товариства в активі. У цьому випадку консолідована група Товариства також визнає пов’язане з цим зобов’язання.
Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за консолідованою групою Товариства.
Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого зростання кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення,
консолідована група Товариства розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з
моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки розраховується консолідованою групою Товариства
виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого
контрактного строку.
Дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані кредитні збитки.
Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості визначається на
дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у розрізі окремих її

видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву. Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та
списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської заборгованості
внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Консолідована група Товариства на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок резервування та,
за необхідності, переглядає їх.
У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під такі суми
розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання коштів
від цих контрагентів.
Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або доходів
(відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду).
Фінансові зобов’язання.
Фінансові зобов’язання класифікуються консолідованою групою Товариства у розрізі наступних груп: фінансові
зобов’язання за справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи.
Консолідована група Товариства визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку кредитів
та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотку.
Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії або
дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки відсотку.
Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення
відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво
відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості
зобов’язань у звіті про сукупний дохід.
Запаси.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що консолідована група Товариства отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група(вид).
Оцінка запасів здійснюється консолідованою групою Товариства на трьох етапах руху запасів у виробничому
циклі підприємств:

при надходженні запасів;

при вибутті запасів;

на дату складання фінансової звітності.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість
запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших податків, витрат
на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо пов’язані з
придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих цілях.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінку проводити за методом ФІФО, оцінка
вибуття для незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом
середньозваженої собівартості.
На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: за
собівартістю чи чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням
очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу:
• очікувана ціна їх продажу знизилася;
• продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців;
• продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість;
• запаси іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.
Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів.
Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої вартості реалізації.
Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії:
категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості реалізації використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні огляди,

дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню реалізацію)
запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.
категорія 2 –
запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявленням товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки, заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості.
Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва готової продукції,
базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.
Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації,
консолідована група Товариства здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклатурним номером.
Оренда.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди.
При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкретного
активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку оренди
консолідована група Товариства як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо
оренди терміном більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за
офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання договору.
Консолідована група Товариства , як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак:
∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди;
∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано;
∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо право власності не передається;
∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій справедливій вартості базового активу та
∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його, не здійснюючи
значних модифікацій.
Вся інша оренда класифікується консолідованою групою Товариства як операційна щодо орендних угод, в яких
консолідована група Товариства виступає в якості орендодавця.
Консолідована група Товариства не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в
якості орендаря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких Товариство виступає в якості орендаря.
Забезпечення.
Забезпечення визнається тоді, коли консолідована група Товариства має теперішнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі
існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо консолідована група Товариства передбачає отримання відшкодування
деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про звіті про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву
розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків.
Виплати працівникам.
Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані
річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги
надавались працівникам консолідованої групи Товариства.
Консолідована група Товариства здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний
соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми
заробітної плати та відноситься на витрати по мірі його здійснення.
Консолідована група Товариства бере участь в обов’язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників , що працюють на робочих місцях зі шкідливими
та небезпечними для здоров’я умовами. Згідно з колективними угодами між консолідованою групою Товариства
та його працівниками, консолідована група Товариства також має зобов’язання одноразових платежів своїм
працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також платежів до ювілейних дат.
Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату.

Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними актуаріями за
методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, строк
погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість послуг
минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки.
Доходи.
При укладанні контрактів консолідована група Товариства оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:
1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;
2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику.
Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) консолідована група Товариства
задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається,
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Консолідована група Товариства передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє
зобов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:
- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються консолідованою групою Товариства у процесі виконання;
- виконання консолідованою групою Товариства договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене
виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;
- виконання консолідованою групою Товариства договору не створює активу з альтернативним використанням для
консолідованої групи Товариства і консолідована група Товариства має юридично обов’язкове право на отримання
платежу за виконання, завершене до сьогодні.
У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли зобов’язання щодо виконання повністю виконано.
Дохід (виручка) консолідованої групи Товариства включає:
- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами;
- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії;
- дохід пов’язаний з наданням послуг.
Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку консолідована група Товариства очікує мати
право в обмін на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).
Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вартість, інших
непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються).
Консолідована група Товариства проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими
визначається, чи вона виступає як принципал або агент.
Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, який
являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових
коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фінансового
активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодавства, що
діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і визнається у
прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому періоді у
іншому сукупному доходу або у капіталі.
Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована
ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 2019-2020 роках
ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей, що включені до
податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог законодавства.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей
фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає
ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в
найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених на
наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього
ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а
також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від
первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під час
здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і
- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за винятком
ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну звітну дату консолідована група Товариства переглядає балансову вартість відстрочених податкових
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.
Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються консолідованою групою Товариства на кожну дату
балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає
можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується
у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2020 р. - 18%.
Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншого сукупного доходу в звіті про сукупний дохід.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного
юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що виникають
у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу.
Умовні зобов’язання.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока ймовірність
того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і
можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, за винятком
випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою.
Інвестиції в дочірні підприємства.
Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором
з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю Товариством над іншим підприємством. В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні
підприємства за методом участі в капіталі.
Оцінка справедливої вартості.
Консолідована група Товариства оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи
(основні засоби та інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зобов’язання у
ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою продажу активу
чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання.
У консолідованої групи Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку.
Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх найкращих економічних інтересах.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генерувати
економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним способом.
Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розкривається
у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних найбільш низького
рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш
низького рівня, є прямо чи побічно спостерігаються на ринку
Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш
низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму
експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих
товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості
стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - багатопрофiльне пiдприємство, основним видом дiяльностi якого є виробництво та
реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс, бандажiв та осей.
Основними видами продукцiї є:
- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi;
- труби обсаднi та муфти до них;
- труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої
точностi;
- труби пiдшипниковi;
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
- залiзничнi бандажi;
- залiзничнi осi;
- колiснi пари.
Товариство отримало дохiд за звiтний рiк за рахунок продажу:
- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу - 53%);
- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 21%);
- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 9%).
Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за
звiтний рiк, є труби та колеса суцiльнокатанi. Протягом звiтного року обсяг виробництва та реалiзацiї цих основних
видiв продукцiї склав:
1. Обсяг виробництва:
- труби сталевi безшовнi горячодеформованi - 94 136 тонн, що у грошовiй формi становить 1 888 674 тис.грн, що
складає 22% до всiєї виробленої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 171 516 тонн, що у грошовiй формi становить 5 166 055 тис.грн, що складає
59% до всiєї виробленої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 30 628 тонн, що у грошовiй формi становить 806 850 тис. грн., що складає 9% до
всiєї виробленої продукцiї.
2. Обсяг реалiзованої продукцiї:
- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi - 94 481 тонн, що у грошовiй формi становить 1 847 930 тис.грн, що
складає 21% до всiєї реалiзованої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 109 131 тонн, що у грошовiй формi становить 4 670 661 тис.грн, що складає
53% до всiєї реалiзованої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 30 392 тонн, що у грошовiй формi становить 816 214 тис. грн., що складає 9% до
всiєї реалiзованої продукцiї.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї Товариства склав 9 471 574 тис.грн.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у країни
далекого зарубiжжя. Загальна сума експорту за звiтний рiк складає 6 386 782 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 49,6%.
Найбiльшим попитом користуються осi та осьова заготiвля, колеснi пари (частка експорту в загальному обсязi
продажiв - 100%), труби пiдшипниковi (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 96,6%),
холоднодеформованi (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 89,3%), труби обсаднi (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 87,4%), та колеса (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 36,8%).

ЗАЛЕЖНIСТЬ ВIД СЕЗОННИХ ЗМIН.
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.
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 Українi БУ "Укрбургаз", 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).
Основними покупцями залiзничних колiс та локомативних бандажiв є "Укрзалiзниця"(усi залiзничнi дороги,
вагоноремонтнi та тепловозоремонтнi пiдприємства.)
Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськ-електротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу
мiського транспорту України.
Коло постiйних та потейцiйних споживачiв продукцiї Товариства-це пiдприємства й фiрми традицiйних ринкiв
збуту в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя. Керiвництво Товариства докладає всiх
зусиль для змiцнення встановлених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а
також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.
Основним клiєнтом Товариства в 2020 роцi, через якого отримано 10% i бiльше прибутку, є ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА". У загальному обсязi прибутку частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 96%.
ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ,
ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ ЗБУТУ.
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 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":
- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди (за останнiй рiк їхнi обсяги склали близько 509,3 млн.грн.);
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва);
- 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 129-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 ПАТ "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:
- 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, Бразилiя, Iндiя;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення якостi продукцiї та
закрiплення лiдерства ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких пiдприємство працює сьогоднi;
- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї ;
- 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, ПАТ "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.

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ.
Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. Всi контракти, що укладаються 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 постачання, гарантiйнi зобов'язання, порядок врегулювання суперечок та iнше.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", використовує такi канали збуту своєї продукцiї:
1. Прямi постачання продукцiї з заводу.
2. Поставки продукцiї через торговi компанiї IНТЕРПАЙП.
Методи збуту продукцiї Товариства:
1. Прямi договори.
2. Договори комiсiї.
Географiя постачань продукцiї заводу розподiляється по регiонах, таким чином: Росiя - 15,16%, Беларусь - 10,88%,
Грузiя - 0,01%, країни Прибалтики - 0,28%, Далеке зарубiжжя - 39,17%.
У порiвняннi з 2019 роком, постачання в країни СНД зменшилось на 0,18%, постачання по Українi зменшилось на
1,35%, зменшилося постачання в РФ на 0,22%, Далеке зарубiжжя зросло на 2,2%.
З бюджетних органiзацiй по Українi, заводом була вiдвантажена трубна продукцiя на "Укрбургаз" (7 720 т), в
Харкiвську, Львiвську та Полтавську область i на адресу "УЖДС" (1 495 тон), на Львiвську, Київську, Харкiвську
область.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", як експортно-орiєнтоване пiдприємство проводить роботу у напряму диверсифiкацiї виробництва та переорiєнтацiї ринкiв збуту, а також впровадженню ефективних методiв управлiння, використання
яких дозволило б пристосуватися до потреб споживачiв продукцiї та постачальникiв сировини.
ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН.
Постачальниками основної сировини для органiзацiї виробничого процесу на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за звiтний
перiод є наступнi пiдприємства:
1) постачальником трубної заготовки є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", з мiсцезнаходженням за адресою: Україна, 49051,
Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Днiпросталiвська, буд. 4.
2) постачальником заготовки для виробництва залiзничної продукцiї також є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", з мiсцезнаходженням за адресою: Україна,
49051, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Днiпросталiвська, буд. 4.
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.
98,20% трубної заготовки за звiтний перiод було отримано вiд ТОВ "МЗ "Днiпросталь". З початку року цiни на
заготовку поступово збiльшувались. Якщо порiвняти показники початку i кiнця звiтного року цiни збiльшились в
середньому на 30%.
Заготовку для виробництва залiзничної продукцiї в обсязi 100% за перше пiврiччя у 2020 роцi отримано вiд ТОВ
"МЗ "Днiпросталь". Цiна постiйно змiнювалась, але в порiвняннi показникiв початку i середини року збiльшилась
на 5,26%.
В загальному обсязi поставок трубної заготовки доля iмпортної трубної заготовки становить 0,36%, виробник АТ
"Оскольський електрометалургiйний комбiнат", з мiсцезнаходженням за адресою: Росiйська Федерацiя,
Бєлгородська область, 309515, м. Старий Оскол, проспект Олексiя Угарова, буд. 218, корп. 2.
Альтернативним постачальником трубної заготовки є ПАТ "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" IМ. А.М. КУЗЬМIНА", з
мiсцезнаходженням за адресою Україна, 69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 81.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ
ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО
СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ.
Загальна ситуацiя в гiрничо-металургiйному комплексi була нестабiльною. Значна кiлькiсть його пiдприємств працювали неритмiчно та не на повну потужнiсть, що було обумовлено переважно гострою конкуренцiєю на зовнiшнiх
ринках, високою энерго- i матерiалоємнiстю вiтчизняної металопродукцiї та значною технологiчною вiдсталiстю
пiдприємств галузi, посиленою пандемiєю коронавiруса COVID-19.
Результати роботи українського гiрничо-металургiйного комплексу в минулому роцi виявилися гiршими, нiж
хотiлося б, але краще, нiж могло бути. Об'єднання пiдприємств "Укрметалургпром" так оцiнило роботу вiтчизняної
металургiї у 2020 роцi:
- виплавка сталi зменшилася на 1,4% - до 20,55 млн. т.;
- виробництво чавуну зросло на 1,5% - до 20,36 млн. т.;
- випуск прокату збiльшився на 0,7% - до 18,34 млн. т.
Експерти видiляють такi основнi причини досить непоганих показникiв українського ГМК в 2020 роцi:

1. Швидке вiдновлення Китаю пiсля весняного карантину.
2. Значнi заходи фiнансового стимулювання i пiдтримки економiки Китаєм i розвиненими країнами.
3. Високий рiвень попиту i цiн на руду.
4. Швидке вiдновлення дiлової активностi у другому пiврiччi i низький рiвень запасiв на складах, що призвело до
рiзкого зростання цiн на металопродукцiю.
Цi фактори дозволили збiльшити в 2020 роцi експорт руди на 24,8% - до 4,24 млрд.$. Правда, зовнiшнi поставки
чорних металiв скоротилися на 12% - до 7,7 млрд. $.
У цiлому по всiй продукцiї ГМК український експорт в минулому роцi скоротився на 2,85% - до 13 млрд. $.
За оцiнками аналiтикiв GMK Center, сумарний вплив шести головних негативних чинникiв на галузь в 2020 роцi
оцiнюється в бiльш нiж 0,5 млрд. $:
1. Падiння попиту на сталь на ключових для України ринках у II кварталi - 236 млн. $.
2. Скорочення внутрiшнього ринку через пандемiю COVID-19 - 130 млн. $
3. Зростання витрат на логiстику через пандемiю COVID-19 - 63 млн. $
4. Посилення протекцiонiзму в свiтi - 45 млн. $
5. Зростання тарифiв на передачу електроенергiї - 30 млн. $
6. Зростання iмпорту арматури i катанки з Бiлорусi - 10 млн. $
Стратегiчне питання, яке є давно виниклим, з приводу того, що проблемами ГМК (як i всiєї промисловостi) та
внутрiшнього ринку металопродукцiї треба займатися постiйно, створивши для цього вiдповiдний орган за вiдмови
вiд упередженого пiдходу, оцiнюючи ситуацiю комплексно i тактично виважено, - так i не вирiшено досi.
До 2014 року вiтчизнянi металурги по кiлькостi виплавленої сталi входили в першу десятку рейтингу Всесвiтньої
органiзацiї виробникiв стали Worldsteel. За її даними за 2020 рiк у цьому рейтингу Україна зайняла 13-е мiсце.
Порiвняно з 2019 роком у 2020 роцi обсяги виробництва склали:
- агломерату - 31,91 млн т (103,3%);
- коксу валового (6% вл.) - 9,67 млн т (96,1%);
- чавуну - 20,42 млн т (101,8%);
- стали - 20,62 млн т (98,9%);
- прокату - 18,43 млн т (101,2%);
- трубної продукцiї - 0,85 млн т (83,8%).
Деякi металургiйнi пiдприємства були змушенi призупинити роботу частини виробничих потужностей - зокрема,
майже припинив роботу Днiпровський металургiйний завод, Днiпровський металургiйний комбiнат скоротив обсяг
виробництва до мiнiмуму та перебував на гранi зупинки, вiдправили персонал на простiй або на скорочений робочий тиждень комбiнат "Азовсталь" i ММК iм. Iллiча.
Особливiстю України є те, що 90-95% попиту на метал припадає на будiвництво. Крiм того, рiвень споживання металу на споруджуваний метр, як комерцiйної, так i житлової нерухомостi, у нас в 5 разiв менше, нiж у Європi.
У США Україна поставляє 1,3 млн. тонн металопродукцiї, в основному чавун, але при цьому який не потрапив пiд
дiю санкцiй. В загальному експортi українських труб частка США становить до 14%, тому для української трубної
галузi - це значимий ринок. До введення санкцiй, цей ринок швидко зростав i на ньому був хороший потенцiал для
подальшого зростання. Та торгова вiйна, яку розпочали США в березнi 2018 року, негативно позначився на свiтовiй
торгiвлi. По-перше, це призвело до зниження попиту, по-друге, до вiдповiдних заходiв з боку iнших країн, насамперед ЄС.
У жовтнi 2019 року про початок захисного розслiдування оголосив Союз спiвробiтництва арабських держав
Перської затоки (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудiвська Аравiя). Можливо за прикладом Євросоюзу, вони
введуть тарифнi обмеження. Частка продажiв у країни Перської затоки становить 11%, але пiд мита мо-жуть потрапити близько 2% продукцiї з України. Розслiдування було розпочато 23 жовтня 2019 р. i, згiдно з їх процедурою,
має тривати вiд 12 до 18 мiсяцiв
Також важливо розумiти, що крiм цих нових обмежувальних заходiв, на українську продукцiю постiйно вводилися
санкцiї з боку ЄС.
Потрiбно розумiти, що на ринку надзвичайно жорстка конкуренцiя i практично всi країни, в якi Україна постачала
металопродукцiю, намагаються максимально обмежити свої ринки вiд iмпорту шляхом введення вiдповiдних захисних заходiв.
Основнi трубнi пiдприємства України в 2020 роцi знизили виробництво труб з чорних металiв, за оперативними
даними, на 16,3% в порiвняннi з попереднiм роком - до 854 тис. тонн, в тому числi в груднi випущено 71 тис. тонн.
Трубнi пiдприємства за минулий рiк скоротили виробництво труб на 24,8% - до 538 тис. тонн, в тому числi в груднi
випущено 44 тис. тонн. При цьому, за попереднiми даними, випуск труб на, на "Iнтерпайп НМТЗ" - на 23 , 9%, до
78,6 тис. тонн (4,6 тис. тонн). "Iнтерпайп Нiко Тьюб" скоротив виробництво на 16,5% - до 293,7 тис. тонн (22,2 тис.
тонн).
Днiпропетровський трубний завод (ДТЗ) справив 0,3 тис. тонн труб, тодi як в 2019 роцi випустив 17,6 тис. тонн цiєї
продукцiї. "Сентравiс" скоротив виробництво на 9,3%, до 19,05 тис. тонн нержавiючих труб (1,6 тис. тонн). Завод
"Трубосталь" знизив випуск на 42,9% - до 1,6 тис. тонн труб (0,1 тис. тонн). Чи не входить в об'єднання "Укртрубопром" Марiупольський меткомбiнат (ММК) iм.Iллiча знизив випуск труб на 4,2% - до 151,6 тис. тонн (в груднi 12,3 тис. тонн), "Комiнмет" збiльшив на 12, 2% - до 164,6 тис. тонн (14,9 тис. тонн).

Електросталеплавильний комплекс "Iнтерпайп Сталь" мiжнародної вертикально iнтегрованої трубно-колiсної
компанiї (ТКК) "Iнтерпайп" (Днiпро) в 2020 роцi скоротив виплавку сталi, за оперативними даними, на 11,2% в
порiвняннi з попереднiм роком - до 758,7 тис. тонн.
Українська промислова компанiя IНТЕРПАЙП в 2020 роцi скоротила продажi трубної i залiзничної продукцiї, сумарно, на 17% в порiвняннi з попереднiм роком - до 662,4 тис. тонн.
В 2020 роцi частка експорту компанiї в структурi реалiзацiї склала 81%, тодi як частка ринку України зменшилася з
24% до 19%.
Продажi трубної продукцiї впали на 21% - до 469,9 тис. тонн в результатi падiння попиту на труби для видобутку
нафти i газу. Основний фактор - зниження цiн на нафту в першому пiврiччi 2020 року. При цьому поставки труб на
український ринок скоротилися на 31% - до 102 тис. тонн. Основний фактор - згортання програми видобутку газу
компанiєю "Укргазвидобування", яка в 2020 роцi скоротила програму бурiння нових свердловин практично в чотири рази. Вiдвантаження труб приватним газовидобувних компанiй залишилися приблизно на рiвнi 2019 року.
В "Iнтерпайпi" вiдзначили, що аналогiчнi тенденцiї спостерiгалися в США. Криза в нафтовидобутку через падiння
цiн на вуглеводнi привiв до банкрутства багатьох нафтових компанiй на американському ринку, через що скоротився попит на OCTG-труби. Бiльш того, на ринку США українська трубна продукцiя обкладається сумарною митом в розмiрi 32,5%. В результатi продажу труб компанiї в Пiвнiчнiй i Пiвденнiй Америцi знизилися на 63% - до 52
тис. тонн.
Європейським клiєнтам "Iнтерпайп" поставив 137 тис. тонн труб (-6% до 2019 року). Зниження продажiв пов'язане,
головним чином, пандемiєю коронавируса, яка привела до уповiльнення споживання трубної продукцiї. Крiм того,
європейський ринок обмежений iмпортними квотами, якi не враховують потужностi СП Vallourec Niko Tube.
У той же час на Близькому Сходi "Iнтерпайп" наростив реалiзацiю на 9% - до 111 тис. Тонн, за рахунок старту
продажiв премiальних сполук UPJ-F в Туреччину i лiнiйних труб таким провiдним нафтовидобувним гiгантам, як
Нацiональної нафтової компанiї Абу-Дабi i Qatar Petroleum.
Випуск труб на "IНТЕРПАЙП НТЗ" за вказаний перiод впав на 33,7% - до 145 тис. тонн (в груднi - 15,3 тис. тонн).
IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ)
ЕМIТЕНТА.
Загострення конкуренцiї на зовнiшнiх ринках усiх видiв металопродукцiї змушує компанiї України запекло боротися за канали збуту. Згiдно з експертними оцiнками провiдних аналiтикiв, слiд очiкувати, що 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.
Бiльшiсть трубної продукцiї Товариства за своїми технiчними характеристиками не поступається закордонним
аналогам. Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру,
що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами i пiдтримувати
достатнiй рiвень реалiзацiї їх на американському i середньоазiатському ринках.
Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому Товариство шукає напрямки й регiони для просування своєї
продукцiї. Товариство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення виробництва складних видiв продукцiї.
Розвиток українського гiрничо-металургiйного комплексу значною мiрою залежить вiд того, чи зможуть його
суб'єкти використати ймовiрнi змiни кон'юнктури свiтових ринкiв чорних металiв i залiзорудної сировини для
змiцнення своїх конкурентних позицiй на мiжнародних i внутрiшньому українському ринках. Причому для того,
щоб таке змiцнення позицiй мало усталений, а не тимчасовий характер, воно повинно спиратися на сучасну
технологiчну базу. А це, у свою чергу, потребує суттєвої модернiзацiї виробництва.
У зв'язку з цим, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що виробляється, необхiдно видiлити
прiорите-тним напрямом дiяльностi проведення заходiв, направлених на вдосконалення технiки i технологiї на базi
су-часних наукових розробок з метою зниження енерго- i матерiаломiсткостi, а також - на пiдвищення якостi
трубної й колiсної продукцiї.
Основними конкурентами металургiйних пiдприємств України в Європi є металургiйнi комбiнати Нiмеччини,
Францiї, Iталiї, Польщi, Нiдерландiв, Словаччини, а на Сходi - комбiнати Японiї, Китаю, Iндiї, Пiвденної Кореї.
У серединi галузi в Українi основними конкурентами, по окремим типорозмiрам труб, що випускаються є: ПАТ
"Днiпропетровський трубний завод" (м. Днiпро), ПрАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча (м.
Марiуполь), ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (м. Нiкополь).
Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї, що випускається ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", 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. 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.
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.
Росiйський ринок колiс та бандажiв представлений двома виробниками ВАТ "Виксунським металургiй-ним заводом" (м. Викса) та ВАТ "Нижньотагiльським металургiйним комбiнатом" (м. Нижнiй
Тагiл). ВАТ "Вик-сунський металургiйний завод" є конкурентом пiдприємства в областi виробництва залiзничних
колiс, ВАТ "Нижньотагiльський металургiйний комбiнат" - в областi виробництва залiзничних колiс та бандажiв.
Що ж стосується росiйського ринку, то саме через вiйськово-полiтичний конфлiкт iз Росiєю, присутнiсть
україн-ських металургiв на цьому ринку буде скорочуватись.
Водночас, умови доступу української металургiйної продукцiї на ринок США останнiм часом полiпшуються. Враховуючи перспективи розвитку геополiтичної ситуацiї у свiтi, можна очiкувати на збереження в середньо-термiновiй перспективi цiєї позитивної для українських виробникiв металургiйної продукцiї тенденцiї. I хоча
полiпшення доступу українських металургiв до ринку США навряд чи найближчим часом зможуть повнiстю компенсувати їх втрати на росiйському ринку, однак у будь-якому випадку така навiть часткова компенсацiя позитивно
пливатиме на розвиток вiтчизняної чорної металургiї.
Товариство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення виробництва нових видiв
продукцiї. У цьому напрямi, протягом звiтного року, виконанi наступнi роботи:
- освоєно виробництво труб 127 мм для осей SAE SMB;
- освоєно виробництво труб 146х9 и 10 мм для осей WPS;
- освоєно виробництво обсадних труб з обмеженою межею плинностi (Control Yield) 110-125 и 125-140 ksi;
- освоєно виробництво труб з новими типами рiзьбових з'єднань (UPJ-F, Hunting);
- освоєнi новi види продукцiї з додатковими вимогами до механiчних характеристик для споживачiв в галузi машинобудування;
- освоєно виробництво нестандартних типорозмiрiв труб (в тому числi 457 мм) в умовах прокату ТПА 5-12;
- виконано виробництво дослiдної партiї насосно-компресорних труб з нержавiючих марок сталей (13Cr);
- виконано виробництво дослiдної партiї обсадних труб Q125 i V150 з додатковими вимогами по опору зминанню
зовнiшнiм тиском High Collapse.
У 2020 роцi виконанi наступнi роботи з освоєння виробництва залiзничної продукцiї :
1) за стандартом EN 13262:
- механiчно обробленi колеса типу ВА224, креслення FWP668.2.02.003.224, СМТ № 1-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса типу ЕТ442, креслення FTE442.2.02.001.004, СМТ № 18-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса типу TMH Coach wheels, креслення KP-0036-19, СМТ № 4-2020 для Єгипту;
- механiчно обробленi колеса типу VT612, креслення FTB612.0.02.001.012, СМТ № 20-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса ?850 мм, креслення KP-0020-20, СМТ № 35-2020 для Iндонезiї;
- механiчно обробленi колеса ?920 мм, креслення KP-0010-20, СМТ № 36-2020 для Турцiї;
- механiчно обробленi колеса ?957 мм, креслення KP-0002-19, СМТ № 37-2020 для Словенiї;
- механiчно обробленi колеса ?918 мм, креслення KP-0009-20, СМТ № 38-2020 для Бангладеш;
- механiчно обробленi колеса ?774 мм, креслення KP-0032-20, СМТ № 45-2020 для Iндонезiї;
- механiчно обробленi колеса ?920 мм, креслення KP-0045-20, СМТ № 50-2020 для Турцiї.
2) за стандартом EN 13260:
- колiснi пари типу R29, креслення WS-003-20, СМТ № WS 7-2020 для Європи;
- колiснi пари типу ВА004, креслення WS-002-15, СМТ № WS 1-2020 для Європи;
- колiснi пари типу ВА303, креслення WS-001-16, СМТ № WS 2-2020 для Європи.
3) за стандартом EN 13261:
- чистовi осi типу R29, креслення ОС-0007-20, СМТ № OC 3-2020;
- чистовi осi типу ВА302, креслення ОС-0007-14R, СМТ № OC 1-2020;
- чистовi осi типу ВА002, креслення ОС-0006-14R, СМТ № OC 2-2020.
4) за стандартом AAR M-107/M-208:
- механiчно обробленi колеса ?711 мм, креслення A6Z99001179229, СМТ № 52-2020 для BVV;
- механiчно обробленi колеса ?1150 мм, креслення X.03.01046, СМТ № 7-2020 для Саудiвської Аравiї.
В Товариствi продовжує реалiзовуватися стратегiя технiчного та економiчного розвитку, спрямована на пiдвищення
конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових ринках. Її основнi напрямки впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту про-дукцiї, що
випускається, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних i споживчих властивостей. Протягом звiтного року
було реалiзовано наступнi роботи:
- введено в експлуатацiю нову установку очищення масла у ваннi консервацiї труб;
- введено в експлуатацiю лiнiю з нанесення фосфатного покриття на кiнцi труб, яка дозволяє виконати всi вимоги
стандарту API Spec 5CT.
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА.

У 2021 роцi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профiль дiяльностi - виробництво металевих труб,
суцiльнокатаних колiс, кiльцевих виробiв та бандажiв. Таким чином, щодо виробництва продукцiї у 2021 роцi
планується освоїти виробництво наступних видiв продукцiї:
1) 10 типiв залiзничних колiс з чистовою механiчною обробкою за стандартом EN 13262 та AAR M-107/M-208.
2) 2 типи залiзничних осей з чистовою механiчною обробкою за стандартом EN 13261.
3) 3 типiв колiсних пар за стандартом EN 13260.
4) освоїти не менше 10 нових видiв трубної продукцiї;
5) продовжити освоєння та налагодження промислового виробництва холоднодеформованих труб дiаметром 16-32
мм.
6) реалiзувати проекти з модернiзацiї дiлянки обробки ЦНГС (стан 5-12) (УЗК).
Поряд з цим, з метою сприяння забезпеченню позитивної динамiки виробництва, розширенню та пошуку нових
ринкiв збуту Товариство планує провести роботи щодо освоєння нових видiв виробництв. У цьому напрямi, у 2021
роцi планується виконання наступних робiт:
- освоєння виробництва нових розмiрiв лiнiйних труб;
- освоєння виробництва труб ?406,4 мм з марки стали B / C / X42, за API 5L;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб в умовах ЦНГС стан 140;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб вiдповiдно до вимог стандарта EN 10255;
- виробництво труб за специфiкацiями споживачiв;
- пiдвищення якостi труб що виробляються в умовах ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- оптимiзацiя калiбровок прокатного iнструменту ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- вдосконалення технологiї виробництва осьових заготовок;
- розробка механiчно оброблених колiс типу ULT SP25 по EN 13262;
- розробка механiчно оброблених колiс пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13262;
- розробка колiсних пар типу Heavy Haul по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT 80 по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT LL по EN 13260;
- розробка чистових осей типу SPG25 по EN 13261;
- розробка чистових осей з пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13261.
Одночасно з вищеперiченим планується:
- освоїти виробництво труб з додатковими вимогами за хiмiчним складом i зменшеним ексцентриситетом;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- освоїти виробництво холоднодеформованих труб дiаметром 16-32 мм;
- освоїти виробництво труб з товстими стiнками;
- освоїти виробництво сумiсних марок сталi B / P265 / Gr 6 / X52 / L360NE spec FBF;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- забезпечити впровадження стратегiї розвитку i технiчної модернiзацiї в Дивiзiонi з виробництва залiзничної
продукцiї;
- впровадити вимоги нових редакцiй стандартiв EN13260, EN13261, EN13262.
В цiлому Товариство планує виробити та реалiзувати в 2021 роцi не менше 366,4 тис. тонн готової продукцiї, при
цьому планується, що чистий дохiд Товариства в 2020 роцi складе не менше 12,233 млрд. гривень.
КIЛЬКIСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ СИРОВИНИ ТА МАТЕРIАЛIВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ БIЛЬШЕ 10 ВIДСОТКIВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗI ПОСТАЧАННЯ.
Постачальником за основними видами сировини, що займають бiльше 10 % у загальному обсязi постачання є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", з
мiсцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Днiпросталiвська, буд.
4. Так за звiтний перiод вiд основного постачальника було отримано 98,20% трубної заготовки та 100% заготовки
для виробництва залiзничної продукцiї.
Номенклатура покупних матерiалiв та комплектуючих складається з широкого кола найменувань продукцiї, яку
Товариство отримує. Протягом звiтнього перiоду основними постачальники товариства є: ЗАТ "Нiкопольський ремонтний завод",
ПАТ "Новокраматорський машинобудiвний завод", ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг",
МЕТIНВЕСТ-СМЦ ТОВ, НВФ "СВК", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АГРIНОЛ", ТБ "Агро-спектр", ТОВ "ДЗС", ТОВ
НВО "НIКОС", ТОВ "ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА", ВСЕСВIТ-ОЙЛ-ГРУП ТОВ, ТОВ "ЗАВАЛЛIВСЬКИЙ
ГРАФIТ", ВУД КОМПАНI УКРАЇНА ТОВ, ДП "ПРОМЗIЗ-ДНЄПР", ТОВ "ДНIПРОСПЕЦЗАХИСТ", ПП
"Пiдшипникзбут", ПФ "ТВ-Сплав", ТОВ "Промподшипник", ТОВ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА",TOOL COMPANY S.A.,
Linsinger Maschinenbau GmbH, BORtech DIS Ticaret LTD.STI., Dormer Pramet s.r.o. та iншi
Динамiка цiн на матерiали та комплектуючi характеризується зростанням в порiвняннi з початком поточного року,
бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших факторiв. Так, наприклад, протягом
звiтного перiоду вiдбулося зростання цiн на пально - мастильнi матерiали на 27%, на проволоку катанку на 10%,
на оправки зростання цiни на 28%, на ЛКМ та РТВ на 18-25%, на електричнi запчастини на 40%, на метали та метизи на 12-18% , на деякi засобi iндивiдуального захисту бiльше нiж на 60-80% та iн.

Постачання iмпортних матерiалiв складає 30,5% вiд загальних витрат на придбання матерiалiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
На протязi 2015-2019 рр. було проведено ряд крупних заходiв по впровадженню у виробництво гнучких
технологiчних процесiв на основi модернiзацiї дiючого обладнання, вiдновленню не використовуваного та придбання нового обладнання. За останнi п'ять рокiв були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби:
- 2015р. - на суму 32 428 тис.грн.;
- 2016р. - на суму 12 617 тис.грн;
- 2017р. - на суму 23 406 тис.грн;
- 2018р. - на суму 94 757 тис.грн.;
- 2019р. - на суму 39 855 тис.грн.
У звiтному 2019р. освоєно 1 258 835 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiй i реконструкцiй
устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних i капiтальних ремонтiв витрачено
586 522 тис.грн. Витрати на iншi матерiальнi активи склали 2 174 тис. грн., на нематерiальнi оборотнi активи - 20
483 тис. грн., транспортнi засоби - 14 183 тис. грн.
Капiтальнi вкладення на будiвельно - монтажнi роботи склали в 2019 роцi 619 205 тис.грн.
На устаткування що не входить в кошториси будiвництв 15 176 тис. грн.
На проектно - дослiдницькi роботи витрачено 1 092 тис. грн.
У 2019 роцi було введено основних засобiв по незавершеному капiтальному будiвництву на 782 029 тис. грн.
В Товариствi продовжує реалiзовуватися стратегiя технiчного та економiчного розвитку, спрямована на пiдвищення
конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових ринках. Її основнi напрямки впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту продукцiї, що
випускається, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних i споживчих властивостей. Протягом звiтного року
була завершена реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
ТРУБНИЙ ДИВIЗIОН:
1.1. "Замiна стрiчкопильного верстата на дiлянцi ПЕН и ПЕД ТПЦ-3"ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.2. Вимiрювач дiаметру за розкатними станами ТПЦ-5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.3. Замiна свiтильникiв стельового освiтлення на LED в кiлькостi на дiлянках ВТРМ та експедицiї в ТПЦ-4 ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.4. Модернiзацiя ЕМК №162 дiлянки ППI ЦНГС (стан 5-12) та ЕМК №269 дiлянки ППI ЦНГС (стан 140) (перевод
на систему промислового радiо керування) ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.5. Перевод ЕМК №141 складу зливкiв на радiо керування з полу з вiзуалiзацiєю зображення з трьох напрямкiв
виведених на монiтор ТПЦ-4 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" .
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.6. Остеклiння кабiн електромостових кранiв №№ 108, 114 ТПЦ-3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.7. Установка очищення масла у ваннi консервацiї пакетiв труб вiд механiчних домiшок i води
ТПЦ-3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.8. Пiдтримка стрижня на станi поздовжньої прокатки №2 в ТПЦ-5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.9. "Модернiзацiя ЕКМ №143 ремонтної площадки дiлянки ХПТ ТПЦ-3 (перевод на систему промислового радiо
керування)".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.10. Модернiзацiя насосних агрегатiв НС-2 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
КОЛIСНИЙ ДИВIЗIОН:
1.11. Замiна електромостового крана № 222 на дiлянцi другої механiчної обробки колiс в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.12. Замiна електромостового крана № 227 на дiлянцi другої механiчної обробки колiс в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
1.13. Виконання модернiзацiї стельового освiтлення дiлянки першої механiчної обробки колiс КПЦ ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.14. Виконання модернiзацiй стельового освiтлення в виробничiй будiвлi РМЦ (Базовый).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.15. Замiна кран-балки №4 на дiлянцi з виготовлення вiсей та колiсних пар РМЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" .
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
1.16. Модернiзацiя насосної станцiї НСК КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" .
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
ТРУБНИЙ ДИВIЗIОН:
2.1. "Виробництво труб малих дiаметрiв (? 21-32 мм) в умовах ТПЦ-3 ПАТ" IНТЕРПАЙП НТЗ "i ТПЦ-7 ТОВ"
IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ "(Етап №1 i №2).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.2. "Придбання установки неруйнiвного контролю труб портального типу в ТПЦ-4 ПАТ" IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.3. "Придбання автоматичної лiнiї для гiдравлiчного випробування та шаблонування труб зовнiшнiм дiаметром вiд
140 мм - до 340 мм в ТПЦ-4 ПАО "IНТЕРПАЙП НТЗ". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.4. "Будiвництво лiнiї з нанесення фосфатного покриття на кiнцi труб з рiзьбою в ЦНГС (ТПЦ-4) ПАТ"
IНТЕРПАЙП НТЗ"".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.

2.5. "Впровадження частотних перетворювачiв на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.6. "Модернiзацiя насосних станцiй НС-1 i НС-2 ЦЕО ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.7. "Будiвництво дiлянки муфтонарiзних верстатiв в ЦНГС ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
КОЛIСНИЙ ДИВIЗIОН:
2.8. Крок 2. Етап 2. Збiльшення потужностей по механiчнiй обробцi колiс на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
2.9. Зменшення витрат на пакування експортних колес в КПЦ на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
2.10. Збiльшення потужностей з виробництва колiсних пар власного виробництва на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2.11. Скорочення витрат на упаковку експортних колiс (2 этап) в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є
комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п. 1.3-1.9.; 1.11-1.13.; 1.15.;1.16. - завершено.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п. 1.1.;1.2. - планується завершити в 1 кв. 2021р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п. 1.10.;1.14. - планується завершити в 2 кв. 2021р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.1.; 2.7. - планується завершити в 3 кв. 2022р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.2.; 2.6. - планується завершити в 3 кв. 2021р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.3. - планується завершити в 4 кв. 2022р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.4. и 2.5. - завершено у 4 кв. 2020р..
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.8. - планується завершити в 2 кв. 2021р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.9. - завершено в 2 кв. 2020р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.10. - планується завершити в 4 кв. 2021р.
Iнвестицiйнi проекти зазначенi у п.2.11. - планується завершити в 1 кв. 2021р.
Фiнансування iнвестицiйних проектiв здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.
Фактично сплачено у 2020р. - 158 257,656 тис. грн. з ПДВ.
План придбання основних засобiв. Фактично сплачено у 2020р. -5 350,193 тис.грн. з ПДВ.
При розрахунку використовувався курс UAH / $ - 27.
IНФОРМАЦIЯ ПРО СУТТЄВI КАПIТАЛЬНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ, ЩО ПОВ'ЯЗАНI З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ТОВАРИСТВА, ЯКI ТОВАРИСТВО ПЛАНУЄ ЗДIЙСНИТИ ПРОТЯГОМ 2021
РОКУ:
ТРУБНИЙ ДИВIЗIОН:
1. Модернiзацiя стельового освiтлення експортної дiлянки ЦНГС (стан 5-12).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.21р. - 1кв. 22р.
2. Модернiзацiя стельового освiтлення ДПЗ та дiлянки прокату ЦНГС (стан 140).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;

Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.21р. - 4кв. 21р.
3. Замiна електромостового крана №177 на дiлянцi ОГТ ЦНГС (стан 5-12).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4кв.20р. - 1кв. 21р.
4. Остеклiнння кабiн ЭМК №101 та 106 ТПЦ-3.
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.21р. - 4кв. 21р.
5. Установка селекторного зв'язку на дiлянцi гарячого прокату ТПЦ-5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.21р. - 4кв. 21р.
6. Замiна електромостового крана № 102 в заготовчому вiддiленi ТПЦ-3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.21р. - 1кв. 22р.
7. Встановлення ЛПС в III-м прольотi на дiлянцi ОГТ ЦНГС (стан 5-12).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.21р. - 1 кв.22р.
8. Впровадження цифрової системи синхронiзацiї швидкостi обертання валкiв ПС ТПЦ-5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" .
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3 кв.21р. - 1 кв.22р.
9. Впровадження системи синхронiзацiї налаштування СПП (синхронiзацiя роботи натискних пристроїв СПП-1 та
СПП-2) ТПЦ-5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" .
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 4 кв.21р.
10. "Будiвництво лiнiї фiнiшної обробки труб в ЦНГС (5 пролiт) ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4 кв.21р. - 3 кв.23р.
11. "Установка нового верстата для загвинчування муфт в п'ятому прольотi ТПЦ№4 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4 кв.21р. - 4 кв.22р.
КОЛIСНИЙ ДИВIЗIОН:
1. Замiна електромостового крана № 223 на дiлянцi другої механiчної обробки колiс в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 4 кв.21р.
2. Модернизацiя стельового освiтлення дiлянки з виготовлення вiсей та колiсних пар РМЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
з застосуванням енергозберiгаючих джерел свiтла.
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 3 кв.21р.

3. Модернизацiя стельового освiтлення дiлянки ТД, 2-й МО, експедицiї КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з застосуванням енергозберiгаючих джерел свiтла.
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 4 кв.21р.
4. Модернiзацiя системи охолодженя масла пiвденного стенда, Канадского дробемьота КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 4 кв.21р.
5. Встановлення стрiчкопильного верстату в РМЦ (Базовый).
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3 кв.21р. - 1 кв.22р.
6. Встановлення системи охолодження води оборотного циклу на термодiлянцi КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в
лiтний перод.
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2 кв.21р. - 4 кв.21р.
7. Крок 3. Збiльшення потужностей по механiчнiй обробцi колiс в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4 кв.21р. - 4 кв.23р
8. Модернiзацiя устаткування для замiру геометрiї ж/д колiс "Amest" на експортнiй дiльницi КПЦ ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства;
Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3 кв.21р. - 2 кв.23р
Фiнансування iнвестицiйних проектiв здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.
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, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у виробничому процесi, здавання в оренду iншим особам, очiкуваний термiн використання яких становить бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). На початок звiтного року:
- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 5 882 278 тис. грн.
- знос основних засобiв складає - 2 436 131 тис.грн. грн.
На кiнець звiтного року:
- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 6 466 216 тис.грн.
- знос основних засобiв складає - 2 457 235 тис.грн. грн.
За структурою основнi засоби розподiляються на:
- земельнi дiлянки. Товариство не є власником земельних дiлянок. Дiлянки використовуються на умовах
безтермiнового використання, або оренди у мiсцевої влади.
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Будiвлi включають в себе всi будiвлi i вмонтоване в них обладнання:
водовод, енергопостачання, телефоннi лiнiї, освiтлення. Споруди: дороги, димовi труби, залiзничнi колiї.
- машини та обладнання - включають в себе трубозварювальнi агрегати, рiзнi резервуари, насоси, контрольно-вимiрювальне обладнання, обладнання для дефектоскопiї, лабораторне обладнання.
- транспортнi засоби - включають в себе цистерни, автобуси, легковi i вантажнi автомобiлi.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);

- багаторiчнi насадження;
- iншi основнi засоби;
- бiблiотечнi фонди;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
- тимчасовi (не титульнi) споруди.
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю на дату
переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою
вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. При проведеннi переоцiнки основних засобiв, накопичена амортизацiя елiмiнується проти первiсної вартостi об'єкту i така чиста вартiсть порiвнюється iз
переоцiненою вартiстю об'єкта.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого сукупного доходу та
накопичується в складi резерву з переоцiнки в складi власного капiталу в балансi, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збiльшення
вартостi такого активу вiдображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у
звiтi про сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує попереднi
збiльшення балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення резерву переоцiнки. Дооцiнка
основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва, iнших прямих витрат
для введення активу в експлуатацiю, витрат на позики та очiкуваних витрат на виведення активу з експлуатацiї.
Цiна купiвлi або вартiсть будiвництва основного засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу
вартiсть iншої винагороди, понесеної в ходi придбання основного засобу.
Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого
використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку з вибуттям активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються
до прибуткiв та збиткiв за рiк у якому актив був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються
наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в разi необхiдностi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання
активу. Амортизацiя основних засобiв розраховується з урахуванням таких термiнiв корисного використання
активiв:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби та інші основні засоби
Інструменти та інвентар
Інші основні засоби

5-80 років
3-45 років
3-25 років
3-28 років
3-25 років

Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi активiв, що замiщують iснуючий, або частини активу, витрат на дiагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується
та замiщується iншим та, ймовiрно, що консолiдована група Товариства в подальшому отримуватиме майбутнi
економiчнi вигоди вiд цього активу, то витрати капiталiзуються. Якщо частина активу не облiковується як окремий
компонент, то для оцiнки балансової вартостi замiщеного списаного активу використовується вартiсть активу, що
замiщує iснуючий. Усi iншi витрати з ремонту вiдносяться до витрат в тому перiодi, коли вони фактично понесенi.
При зарахуваннi на баланс об'єкти основних засобiв оцiнювалися за собiвартiстю, що складається з витрат на його
виробництво чи придбання.
До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою)
вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками вiд зменшення корисностi.
Активи вартiстю менше 20 000 грн. не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на
витрати при введеннi в експлуатацiю.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт, технiчне обслуговування,
капiтальний ремонт) вiдображаються у складi витрат у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли
можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються
вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуваними економiчними вигодами, такi витрати
капiталiзуються.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних
засобiв пропорцiйно нарахованiй амортизацiї, а також при вибуттi основних засобiв.
Рух основних засобiв представлений наступним чином:

Будинки
та споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструмент,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Разом

2064 155

3 535 133

187 252

6 422

89 316

5 882 278

Надходження

81 550

979 824

5 202

116

22 042

1 088 734

Вибуття

-4 487

-11 957

-7 293

0

-1 143

-24 880

Інші зміни

-485 783

-4 018

469

130

1 250

-479 916

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 655 435

4 507 018

185 630

6 668

111 465

6 466 216

Залишок на 31 грудня 2019 р.

-916 654

-1 356 067

-100 237

-3 668

-59 505

-2 436 131

Надходження

-68 853

-340 197

-12 157

-692

-16 846

-438 745

4 386

6 321

4 117

0

1 121

15 945

Інші зміни

-401 567

-860

-184

0

547

-401 696

Залишок на 31 грудня 2020 р.

-579 554

-1 689 083

-108 461

-4 360

-75 777

-2 457 235

Залишок на 31 грудня 2019 р.

1 147 501

2 179 066

87 015

2 754

29 811

3 446 147

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 075 881

2 817 935

77 169

2 308

35 688

4 008 981

Первісна вартість

Залишок на 31 грудня 2019 р.

Накопичена амортизація

Вибуття

Залишкова вартість

Амортизацiя основних засобiв у 2019-2020рр.. нараховувалась прямолiнiйним методом.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначалась по кожному об'єкту окремо.
Залишкової вартостi основних засобiв, вилучених для продажу немає.
У складi незавершеного будiвництва вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у будiвництво,
створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв (включаючи необоротнi
матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються Товариством, а
також авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва
Iнформацiя про рух капiтальних iнвестицiй представлена наступним чином:
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Вибуття/переміщення
(Знецінення)/поновлення
знецінення
Станом на 31 грудня 2020

633 848
594 210
(1 100 700)

127 358

Станом на 31.12.2020р. набрали чинностi та дiяли наступнi договори застави основних засобiв ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ":
1. Договiр iпотеки вiд 29.10.2019р. з MADISON PACIFIC TRUST LIMITED [МЕДIСОН ПАСIФIК ТРАСТ
ЛIМIТЕД] у якостi Iпотекодержателя та Договiр застави рухомого майна вiд 31.10.2019р. з MADISON PACIFIC
TRUST LIMITED [МЕДIСОН ПАСIФIК ТРАСТ ЛIМIТЕД] у якостi Заставодержателя, якi забезпечують виконання
зобов'язань, INTERPIPE HOLDINGS PLC, з-помiж iнших, як емiтента за Договором про Довiрче Управлiння

Облiгацiями на загальну суму 309 192 тис. доларiв США та термiном погашення 31 грудня 2024 року, по iншим
документам стосовно реструктуризацiї кредитної заборгованостi."
2. Договiр застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) вiд 14.12.2020р. з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" у якостi Заставодержателя, який забезпечує виконання
зобов'язань ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором №413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд
14.12.2020р.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, грунтується на аналiзi змiсту угоди. При
цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу
або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi цiєї угоди. На початку строку оренди
консолiдована група Товариства як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо
оренди термiном бiльше 12 мiсяцiв та з вартiстю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларiв за
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату укладання договору.
Консолiдована група Товариства , як орендодавець, класифiкує оренду як фiнансову за наявностi таких ознак:
- оренда передає орендаревi право власностi на базовий актив, наприкiнцi строку оренди;
- орендар має можливiсть придбати базовий актив за цiною, що, як очiкується, буде достатньо нижчою за справедливу вартiсть на дату, коли можливiсть може бути реалiзовано, щоб iснувала обгрунтована впевненiсть на дату початку дiї оренди в тому, що можливiсть буде реалiзовано;
- строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї базового активу, навiть якщо право
власностi не передається;
- на дату початку дiї оренди теперiшня вартiсть орендних платежiв дорiвнює принаймнi в основному всiй
справедливiй вартостi базового активу та
- базовий актив має такий спецiалiзований характер, що тiльки орендар може використовувати його, не здiйснюючи
значних модифiкацiй.
Вся iнша оренда класифiкується консолiдованою групою Товариства як операцiйна щодо орендних угод, в яких
консолiдована група Товариства виступає в якостi орендодавця.
Консолiдована група Товариства не розрiзняє операцiйну та фiнансову оренду за угодами, в яких воно виступає в
якостi орендаря, оскiльки МСФЗ 16 передбачає унiфiкований облiк орендних операцiй, в яких Товариство
виступає в якостi орендаря.
Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 21 482 тисячi гривень. З цiєї суми найбiльш
вагомими є: оренда транспортних засобiв АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"; оренда офiсних примiщень та
майна ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; оренда примiщень та майна ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; оренда
примiщень та транспортних засобiв ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; оренда офiсних примiщень ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ".
ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ТА СТУПIНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСIБ УТРИМАННЯ
АКТИВIВ, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї Iндустрiального району м. Днiпра, i
прилягає до Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна, але такi
об'єкти соцiального напрямку, як дитячий оздоровчий табiр iм. О.Кошового; полiклiнiка ПАТ "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), 2-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.
Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства.
Ступень використання виробничих потужностей за звiтний рiк склала:

Вид продукції

Проектна
потужність

Затверджен.
виробн.
потужність на
2020р.

Фактич.
випуск в
2020р.

Використування
потужностей
проектної,%

виробнич.,
%

Колеса, тис.тон

250

230,8

176,9

71%

77%

Бандажі, тис.тон

62

46,1

2,8

5%

6%

14,4

14,4

10,2

71%

71%

Осі, тис.тон

Труби сталеві всього, тис.тон

740

507,4

187,8

25%

37%

Товариство забезпечене виробничими i трудовими ресурсами для виконання програми, передбаченої на наступний
рiк, але у зв'язку з високим зносом основних засобiв Товариство вже кiлька рокiв проводить активну роботу по
технiчному переозброєнню виробництва.
Для забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства важливим є:
- модернiзацiя автоматичних та поточних лiнiй;
- створення гнучких технологiчних процесiв з придбанням технологiй, устаткування, технологiчного обладнання та
пiдготовкою персоналу;
- оновлення технологiчного парку обладнання, особливо того, що знаходиться в експлуатацiї бiльше 20 рокiв.
Робочi машини й устаткування є найбiльш активною частиною основних виробничих фондiв, що визначає розмiр i
технiчний рiвень виробництва. Основнi засоби найбiльше використовуються основними пiдроздiлами
пiдприємства. У структурi основних засобiв за станом на 31.12.20 року найбiльшу питому вагу складають групи:
машини й устаткування - 78,6%; будинки, споруди та передавальнi пристрої - 21,4%.
ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ.
На ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює
усi види дiяльностi пiдприємства вiд придбання сировини, матерiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової
продукцiї.
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 начальник управлiння промислової безпеки, охорони працi та навколишнього середовища.
До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть ПАТ "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, який пiдтверджено
сертифiкатом вiд 29.10.2020р. реєстрацiйний №1210448885 TMS 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 iншi.
Систематичний контроль екологiчного стану пiдприємства здiйснюється вiдомчим вiддiлом екологiї та промислової
санiтарiї, атестованим Мiнпромполiтики України №26416904-26/4-1ВЛ вiд 27.02.2019р. Вiддiл екологiї та
промислової санiтарiї забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби
мають досвiд роботи i вiдповiдну освiту.
На пiдприємствi постiйно проводиться робота по замiнi, реконструкцiї або по встановленню нових пилогазоочисних споруд.
Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря у 2020р. - 807 тон.
Скид стiчних вод у р. Днiпро склав - 1 млн. 565 тис.м3 рiк.
На пiдприємствi дiє система збору, передачi та вивозу виробничих та побутових вiдходiв. Вивiз вiдходiв з територiї
пiдприємства виконується згiдно договорiв з органiзацiями, якi мають лiцензiї на проведення операцiй з
вiдходами. В 2020 роцi вивезено на утилiзацiю 4 257 тон вiдходiв виробництва.
На виконання закону України про вiдходи, на пiдприємствi на кожний вид вiдходу розроблений технiчний паспорт, в якому вказують даннi про вiдхiд, подальше його розмiщення та передача. Паспорта погодженi с органами
державного нагляду , якi контролюють рух вiдходiв та їх утилiзацiю.
Пiдприємство має дозволи на всi напрямки екологiчного впливу виробництва (викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму) якi виданi вiдповiдними органами
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.
IНФОРМАЦIЯ ЩОДО КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА.
У звiтному 2020 роцi освоєно 1 258 835 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiй i
реконструкцiй устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних i капiтальних
ремонтiв витрачено 586 522 тис.грн. Витрати на iншi матерiальнi активи склали 2 174 тис. грн., на нематерiальнi
оборотнi активи - 20 483 тис. грн., транспортнi засоби - 14 183 тис. грн.
Капiтальнi вкладення на будiвельно - монтажнi роботи склали в 2019 роцi 619 205 тис.грн.
На устаткування що не входить в кошториси будiвництв 15 176 тис. грн.
На проектно - дослiдницькi роботи витрачено 1 092 тис. грн.

У 2020 роцi було введено основних засобiв по незавершеному капiтальному будiвництву на 782 029 тис. грн.
ПЛАНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
В 2021 роцi планується проведення поточних ремонтiв основних засобiв в обсязi 80 696 тис. грн. i капiтальних
ремонтiв 156 330 тис. грн. 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 2021 р. планується проведення модернiзацiї обладнання ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на суму 31 075 тис. грн. ( в
т.ч. капiтальний ремонт з модернiзацiєю-26 000 тис. грн., план придбання основних засобiв- 5 075 тис. грн.)
Витрати на фiнансування заходiв плану придбання основних засобiв та плану капiтальних ремонтiв на 2020 рiк: власнi засоби та позиковi кошти.
В рамках модернiзацiї виробничого обладнання запланована низка капiтальних ремонтiв, таких як: станкi 1 В 502
№14, КС 1114 №4 та iн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2020 рiк -326 385 тис.грн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2019 рiк-415 114тис.грн
Зменшення витрат в звiтному перiодi в порiвняннi за аналогiчним перiодом року, що передував звiтному, за рахунок зменшення об'єму виробництва.
Проблеми, 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 163 850 тис.грн.
2. Збiльшення мита на колеса, виготовленi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" для Євразiйського економiчного союзу
(Бiлорусь, Казахстан, Росiя, Вiрменiя, Киргизiя) до 34,22%.
3. Загороджувальнi заходи, на труби, виготовленi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", для таких великих ринкiв збуту як
Європейський Союз, США, Бразилiя, Мексика - збiльшення мита до 32,5%.
4. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на газ i 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;
- зменшення попиту на труби для бурiння в Українi, у зв'язку з переглядом держкомпанiєю програм бурiння нових
свердловин;
- 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;
- пiдвищення вартостi послуг, що надаються державними монополiстами. Так, тарифи на перевезення вантажiв
Укрзалiзницею пiдвищились на 14,2%. Також проявилась проблема дефiциту тяги, яка торкнулась бiльше 40%
обсягiв перевезень вантажiв Укрзалiзницею. Вiдповiдно, на тлi дефiциту тяги Укрзалiзниця запровадила

дискримiнацiйну по вiдношенню до бiльшостi вантажовiдправникiв практику з перевезення вантажiв на великiй
швидкостi з приплатою 20% до дiючого тарифу. Це значно сповiльнило швидкiсть доставки вантажiв, якi перевозились на загальних умовах.
В 2020 роцi до зазначених чинникiв долучилась пандемiя коронавiрусу COVID-19, для стримування якої бiльшiсть
держав запровадили режим карантину. В результатi попит i цiни на сталь в свiтi суттєво знизились. Європейськi
металургiйнi заводи - споживачi вiтчизняної залiзорудної сировини на початку 2019 року майже припинили свою
роботу. Побудованi роками логiстичнi ланцюги в умовах тотального карантину виявились недiєвими,
протекцiонiстськi заходи країн поглибились.
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.
Серед iнших чинникiв можливого негативного впливу експерти називають:
- ухвалення Закону України вiд 16.01.2020 року №466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних i логiчних неузгодженостей в податковому
законодавствi", що призведе до iстотного пiдвищення рентної плати за користування надрами гiрничодобувним
пiдприємствам;
- суттєве пiдвищення тарифiв на залiзничнi вантажоперевезення;
- зростання вартостi електроенергiї та газу;
- збiльшення вiдтоку робочої сили;
- ухвалення законопроекту №2367 про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо збiльшення ставок
екологiчного податку з метою проведення додаткових заходiв, що сприятимуть змiцненню здоров'я та покращенню
медико-санiтарного забезпечення громадян України. Законопроектом пропонується вчетверо збiльшити кожну зi
складових ставки податку:
1) за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення;
2) за скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти;
3) за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах;
4) за утворення радiоактивних вiдходiв (включно з уже накопиченими);
5) за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами
лiцензiї строк.
За оцiнками аналiтикiв, iмовiрне пiдвищення в 4 рази ставок екоподатку може збiльшити витрати пiдприємств
гiрничо-металургiйного комплексу України на $130 млн.
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.
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. Об'єм виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток i рентабельнiсть Товариства.
За наслiдками дiяльностi за 2020 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 9 471 574 тис. грн., собiвартiсть
реалiзованої продукцiї - 6 804 570 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 287 862 тис. грн., витрати на збут - 638 686
тис. грн. Таким чином, фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi є прибутковим i складає 63 010 тис. грн.

Фiнансовi витрати склали 534 869 тис. грн., а витрати з податку на прибуток склали 40 105 тис. грн. Таким чином,
за 2020-й рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 22 905 тис. грн.
В результатi проведених змiн в облiкових оцiнках баланс Товариства станом на 01 сiчня 2020 року склав 20 705 389
тис. грн. Станом на 01 сiчня 2021 року валюта балансу Товариства зменшилась в порiвнянi з 01 сiчня 2020 року на 2
186 043 тис. грн. i склала 18 519 346 тис. грн. Основне зменшення активiв пов'язане зi зменшенням оборотних
активiв на 13,8% (-2 281 467 тис. грн.). Необоротнi активи збiльшилися на 2,3% (+95 424 тис. грн.) i склали 4 209
948 тис. грн. У 2020 роцi власний капiтал Товариства зменшився на 1 115 тис. грн. Частка власного капiталу у
валютi балансу склала 25,3%.
В цiлому для оцiнки фiнансового стану ми використовуємо ряд найважливiших показникiв - це коефiцiєнт
концентрацiї залученого капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi та коефiцiєнт валового прибутку.
Коефiцiєнт концентрацiї залученого капiталу, який розраховується, як вiдношення залученого капiталу до загального обсягу використовуваного капiталу, за аналiзований перiод зменшився, що є хорошим сигналом, i дорiвнює
0,75. Даний коефiцiєнт має широке практичне використання i розглядається iнвесторами i кредиторами як важливий iндикатор фiнансової стiйкостi, на основi якого приймаються рiшення про вкладення капiталу.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi, що вiдображає достатнiсть у пiдприємства обiгових коштiв, необхiдних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2020 рiк дорiвнює 1,36. Показник має тенденцiю до збiльшення.
Коефiцiєнт валового прибутку показує, скiльки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, в порiвняннi
з минулим роком зменшився i становить 28%.
Данi показники показують, що минулий рiк був босить складним для Товаритсва, чим попереднiй. Але Товариство
зберегло фiнансування своєї дiяльностi, платоспроможностi, правильно вело кредитну та фiнансову полiтику, что
дозволило пiдприємству отримати прибуток у 2020 роцi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та 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)
2020 рiк видався непростим як для Товариства, так i для свiту в цiлому. Нафтова криза i локдаун, спровокований
пандемiєю COVID-19, вдарили по свiтовiй економiцi. Як наслiдок, впав попит на продукцiю. Найбiльше це позначилося на трубах нафтогазового сортаменту i спричинило значне скорочення продажiв на американському ринку.
Тому 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.
ТРУБНИЙ ДИВIЗIОН має наступнi плани: в 2021 роцi IНТЕРПАЙП планує вiдвантажити 717,5 тис. тонн трубної
продукцiї. На 34% зростуть обсяги виробництва безшовних труб i, в першу чергу - труб для видобутку нафти i газу.
Планується, що обсяги випуску зварних труб збережуться на рiвнi минулого року. Серед головних завдань буде
продовження спiвпрацi з великими нафтогазовими компанiями, а також збiльшення продажiв премiальної
продукцiї.
Трансформацiя продуктового портфеля передбачає значне зростання обсягiв виробництва труб OCTG з термообробкою. У тому числi - зростання виробництва продукцiї в корозiйностiйкої виконаннi для видобутку в
середовищi з пiдвищеним вмiстом сiрководню, труб з пiдвищеним опором до зiм'яту зовнiшнiм тиском (High
Collapse) i продукцiї з пiдвищеним опором до розриву. З точки зору рiзьбових з'єднань наше завдання - збiльшити
обсяги виробництва муфтових i безмуфтова премiальних з'єднань найвищого рiвня CAL IV, а також
полупремiальних з'єднань з високим моментом сгвинчування для експлуатацiйних колон горизонтальних свердловин. Це - колосальна робота: i з точки зору iнвестицiй, i з боку полiпшення технологiї, зростання КВУ (коефiцiєнта
використання устаткування) i освоєння нових продуктiв.
ДИВIЗIОН ЗАЛIЗНИЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ планує продовжити роботи по утриманню позицiї ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" на ринку залiзничної продукцiї. Оскiльки 2020 рiк став рекордним роком з експорту залiзничної продукцiї на
європейський ринок. Очiкується, що обсяги продажiв в 2021 роцi залишаться на рiвнi минулого року. Однак в
Європi i країнах Митного союзу попит на колеса буде знижуватися - компанiї завершують цикл ремонту рухомого
складу, який тривав кiлька рокiв. Компенсувати зниження продажiв на цих ринках планується за рахунок поставок
в iншi регiони, шляхом розширення географiї продажiв країнами Пiвденної Америки i АСЕАН (Пiвденно-Схiдної
Азiї). Також в 2021 роцi Товариство сконцентрується на отриманнi преквалiфiкацiї у ключових вагонобудiвних
компанiй i розширеннi продуктового портфеля - плануємо розвивати виробництво продукцiї для пасажирського

транспорту i метро. Крiм того, обговорюємо i можливiсть виробництва нiшових продуктiв, наприклад, колiс малого
дiаметру та трамвайних бандажiв.
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.
Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2021 роцi визначити:
1) забезпечення полiпшення бюджетних показникiв дiяльностi Товариства;
2) удосконалення Системи управлiння якiстю;
3) пiдвищення рiвня задоволеностi споживачiв за рахунок пiдвищення якостi продукцiї та технологiчних процесiв;
4) розширення продуктового ряду та ринкiв збуту;
5) здiйснення програми технiчної модернiзацiї.
IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ПЛАНIВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОРГАНIЗАЦIЇ НОВОГО ВИРОБНИЦТВА, РОЗШИРЕННЯ ЧИ СКОРОЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, РОЗРОБКИ НОВИХ ВИДIВ ПРОДУКЦIЇ,
МОДЕРНIЗАЦIЯ I РЕКОНСТРУКЦIЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
У 2021 р. планується виконання наступних робiт:
- освоєння виробництва нових розмiрiв лiнiйних труб;
- освоєння виробництва труб ?406,4 мм з марки стали B / C / X42, за API 5L;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб в умовах ЦНГС стан 140;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб вiдповiдно до вимог стандарта EN 10255;
- виробництво труб за специфiкацiями споживачiв;
- пiдвищення якостi труб що виробляються в умовах ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- оптимiзацiя калiбровок прокатного iнструменту ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- вдосконалення технологiї виробництва осьових заготовок;
- розробка механiчно оброблених колiс типу ULT SP25 по EN 13262;
- розробка механiчно оброблених колiс пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13262;
- розробка колiсних пар типу Heavy Haul по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT 80 по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT LL по EN 13260;
- розробка чистових осей типу SPG25 по EN 13261;
- розробка чистових осей з пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13261.
Одночасно з вищеперiченим планується:
- освоїти виробництво труб з додатковими вимогами за хiмiчним складом i зменшеним ексцентриситетом;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- освоїти виробництво холоднодеформованих труб дiаметром 16-32 мм;
- освоїти виробництво труб з товстими стiнками;
- освоїти виробництво сумiсних марок сталi B / P265 / Gr 6 / X52 / L360NE spec FBF;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- забезпечити впровадження стратегiї розвитку i технiчної модернiзацiї в Дивiзiонi з виробництва залiзничної
продукцiї;
- впровадити вимоги нових редакцiй стандартiв EN13260, EN13261, EN13262.
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. За-

раз ця проблема не представляється першорядною для українського виробника, проте в середньостроковiй
перспективi безперечнi конкурентнi переваги пластикових труб (вага, вiдносна простота установки i замiни, цiна)
можуть привести до часткового поглинання цiєю продукцiєю ринку труб малого й середнього дiаметра.
Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великим в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недосконалiстю законодавства,
соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами.
На дiяльнiсть Товариства можуть вплинути наступнi ризики:
1. Нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики (пiдвищення податкового навантаження - рента на
видобуток залiзної руди, тощо).
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.
9. Подальше погiршення попиту на сталь за межами Китаю, зниження цiн.
10. Посилення протекцiонiзму на зовнiшнiх ринках.
11. Збереження або подальше змiцнення курсу гривнi до доллара.
12. Зростання екологiчного тиску, пiдвищення екологiчного податку.
13. Згортання стимулiв у Китаї, зниження споживання сталi та можливе зростання експорту з Китаю.
14. Збереження дисбалансу цiн на залiзорудну сировину та брухт.
15. Пiдвищення тарифiв на залiзничнi вантажоперевезення в Українi.
16. Зростання витрат на морськi перевезення в результатi впровадження нового стандарту палива IMO-2020.
17. Скорочення внутрiшнього ринку сталi в Українi, зростання iмпорту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Полiтика ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" щодо дослiджень та розробок спрямована на виконання робiт, що забезпечать
полiпшення iснуючої технологiї виробництва продукцiї, зниженню собiвартостi виробництва продукцiї що
виробляється.
Роботи, що проводяться в умовах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" спрямованi на забезпечення iснуючих вимог споживачiв
продукцiї зокрема виконання додаткових вимог по геометричним параметрам i механiчним властивостям продуктiв,
що описанi в специфiкацiях споживачiв.
Виконуються роботи з розробки технологiї виробництва нових, не стандартних розмiрiв.
Протягом 2020 року виконано науково-дослiднi роботи, спрямованi на розширення сортаменту продукцiї, що
випускається, пiдвищення точностi прокату i виконання додаткових вимог споживачiв по механiчним характеристикам труб.
На науково-дослiднi роботи витрачено:
- колеса - 2187413 грн.;
- труби - 2241038 грн.
Протягом 2020 року виконанi наступнi науково-дослiднi роботи та роботи з модернiзацiї технологiї виробництва:
- Разом з пiдрядної органiзацiєю ПП "ЕЛМЕТ-РОЛ" виконанi роботи щодо дослiдження теплового балансу
кiльцевих нагрiвальних печей КП № 1 та КП № 2, розташованих у колесопрокатному цеху.
- Виконанi роботи щодо розробки технiчного завдання з метою модернiзацiї нагрiвальних печей та отримання
рiвномiрного теплового поля.
- Освоєна технологiя термообробки колiс ?1250 мм в умовах КПЦ з метою отримання стабiльних властивостей
колiс по всьому периметру обода.
- Освоєна технологiя нанесення нового типу покриття виробництва компанiї Becker в умовах КПЦ.
- Розробленi та сертифiкованi новi конструкцiї залiзничних колiс для європейських та американських замовникiв.
- Розроблена i випробовувана технологiя вiдливання сталi з низьким вмiстом мiдi в готовому виробi.
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
Дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у звiтному перiодi була прибутковою, хоча обсяги доходу вiд реалiзацiї
продукцiї зменшились, що пов'язане iз падiнням обсягiв реалiзацiї трубної та залiзничної продукцiї на

внутрiшньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числi, зменшенням дiлової активностi в регiонi
внаслiдок пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв. Зокрема, за пiдсумками
2020 року чистий дохiд вiд реалiзацiї Товариства склав 9 470 237 тис. грн., що на 35,25% менше нiж за аналогiчний
перiод 2019 року. Чистий прибуток ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 року склав 22 905 тис. грн., що на 99,35%
менше нiж за 2019 рiк. Показники EBIT та EBITDA Товариства також скоротились: на 21,37% та 17,37%
вiдповiдно, проте все ще залишались високими. При цьому, спiввiдношення мiж EBITDA i зобов'язаннями в ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" за рахунок скорочення обсягу зобов'язань за пiдсумками 2020 року збiльшилось, що позитивно
впливає на платоспроможнiсть Товариства.
Аналiз звiтностi та результатiв роботи ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рiк показав: зростання спiввiдношення мiж
власним капiталом i зобов'язаннями, а також мiж EBITDA та зобов'язаннями, покращення платiжної дисциплiни i
наявнiсть чистого та операцiйного прибутку Товариства на фонi зменшення його фiнансових результатiв
внаслiдок падiння обсягiв продажiв.
У 2020 роцi обсяг вiдвантаження готової продукцiї склав 330,6 тис. тонн, що складає 76% вiд об'єму вiдвантажень
2019 року. Вiдвантаження труб знизилось на 38% порiвняно з 2019 роком i склало 142 тис. тонн. Зменшення
вiдбулося в результатi падiння попиту на труби для видобутку нафти i газу i уповiльнення споживання труб через
пандемiю COVID-19 та запровадженням карантинних i обмежувальних заходiв. Вiдвантаження залiзничної
продукцiї (колiс, бандажiв, осей i колiсних пар) в 2020 роцi склало 190 тис. тонн, що на 8% нижче нiж в 2019 роцi.
Зниження вiдбулося за рахунок ринку СНД через вiдновлення дiї антидемпiнгового мита на поставки в Митний
Союз i внутрiшнього ринку України через кризу у вiтчизняному вагонобудуваннi i, вiдповiдно, спаду споживання
залiзничної продукцiї.
Серед позитивних моментiв дiяльностi пiдприємства можна видiлити вiдмiнну роботу з вiдшкодування дебетового
ПДВ. Сума вiдшкодування дебетового ПДВ у 2020 роцi склала 727 947 тис. грн.
У 2020 роцi середньомiсячна заробiтна плата досягла 14 614 грн. Плиннiсть кадрiв в 2020 роцi склала 13%.
Також необхiдно вiдзначити вiдмiнну роботу Товариства з реалiзацiї таких великих проектiв:
- "Придбання автоматичної лiнiї гiдравлiчного випробування та шаблонування труб зовнiшнiм дiаметром вiд 140
мм до 340 мм i установки неруйнiвного контролю труб портального типу в ТПЦ №4";
- "Збiльшення обсягiв виробництва колiсних пар власної збiрки в РМЦ";
- "Скорочення витрат на упаковку експортних колiс в КПЦ";
- "Модернiзацiя насосних станцiй НСК, НС-1 i НС-2";
- "Впровадження частотних перетворювачiв на обладнаннi".
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.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Акцiонери Товариства.

Наглядова рада

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. До складу Наглядової ради
входять Голова, заступник Голови та члени
Наглядової ради.

Акцiонери згiдно реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв. Станом на
31.12.2020 року 4 954 акцiонерiв.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу
Наглядової ради Товариства входять:
1. Голова Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" - представник
акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED)
- Храйбе Фадi Зейнович.
2. Член Наглядової ради, заступник Голови
Наглядової ради, акцiонер - Єсаулов
Геннадiй Олександрович.
3. Член Наглядової ради, акцiонер - Морозов Денис Володимирович.
4. Член Наглядової ради - незалежний директор - Трипольський Георгiй Олегович.
5. Член Наглядової ради - незалежний ди-

Правлiння

Кiлькiсний склад Правлiння становить 11
осiб. До складу Правлiння входять Голова
Правлiння, заступник Голови та члени
Правлiння.

Ревiзiйна комiсiя

Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 особи. До складу Ревiзiйної комiсiї
входять Голова та 2 члени Ревiзiйної
комiсiї.

ректор - Юрченко Iгор Петрович.
Станом на 31.12.2020 року до складу
Правлiння Товариства входять:
1. Голова Правлiння - Костенко Сергiй
Олексiйович.
2. Член Правлiння, заступник Голови
Правлiння - Богдан Дмитро Олексiйович.
3. Член Правлiння - Бєсєднов Сергiй
Вiкторович.
4. Член Правлiння - Кузьменко Сергiй Володимирович.
5. Член Правлiння - Новохатнiй Володимир
Акимович.
6. Член Правлiння - Горяний Костянтин
Iванович.
7. Член Правлiння - Портретний Олег
Iванович.
8. Член Правлiння - Соколова Iрина
Володимирiвна.
9. Член Правлiння - Струс Володимир Миронович.
10. Член Правлiння - Трегуб Олег
Євгенович.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу
Ревiзiйної комiсiї Товариства входять:
1. Голова Ревiзiйної комiсiї - Малевська
Єлизавета Юрiївна.
2. Член Ревiзiйної комiсiї - Коваленко Володимир Сергiйович.
3. Член Ревiзiйної комiсiї - Ревка Катерина
Iванiвна.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народження

1

2

3

4

Голова Наглядової ради,
представник акцiонера
КЛВ ЛIМIТЕД (KLW
LIMITED)

1

Храйбе Фадi Зейнович

1974

Освіта

5
Вища. У 1997 роцi
закiнчив Американський унiверситет в
Бейрутi за
спецiальнiстю
Комп'ютерна iнженерiя
та зв'язок та здобув
квалiфiкацiю бакалавр
iнженерiї. У 2004 роцi
закiнчив Бiзнес-школа
INSEAD та здобув
Ступiнь МВА.

Стаж
роботи
(років)

Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної
особи та посада, яку займав

Дата набуття
повноважень та
термін, на який
обрано (призначено)

6

7

8

14

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, директор.

29.05.2020,
обрано строком на 3 роки

Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв 25 квiтня 2019
року (протокол рiчних загальних зборiв №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню дiяльнiсть у разi
прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли в 2020
роцi, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на
безоплатнiй основi.
Таким чином емiтент протягом 2020 року не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради представником акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання Наглядової ради №741) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Храйбе Ф.З. не володiє акцiями ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", вiн обраний до складу Наглядової ради, як представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED), що
володiє 60,819713%.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "АРГО", старший вiце-президент з суднобудування та промислових активiв;
2) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордiк Ярдс", Генеральний директор;
3) з 20.01.2017р. по 17.12.2020р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Член Ради Директорiв, Головний Виконавчий Директор IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon street,
1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ396228).
2) Голова Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" - представник акцiонера СТIЛ УАН.ЛIМIТЕД

2

(STEEL.ONE LIMITED) (мiсцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Днiпро, 49124, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00191454).
3) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (мiсцезнаходження: вул.
Днiпросталiвська, 4, м. Днiпро, 49051, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431).
4) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м.
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363).
5) Директор НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) (мiсцезнаходження: 1909 ARBOR STREET, HOUSTON, TX 77004,
USA; реєстрацiйний номер: 01613342).
Вища. У 1974 роцi
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕзакiнчив
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Днiпропетровський
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
ордена Трудового
33668606, директор з науко29.05.2020,
Член Наглядової ради,
Єсаулов Геннадiй ОлександроЧервоного Прапора
1951
45
во-дослiдних робiт та технологiї
строком на 3
акцiонер
вич
металургiйний iнститут
процесiв Управлiння наукороки
за спецiальнiстю обво-дослiдних робiт та технологiї
робка металiв тиском
процесiв Служби операцiйного
та здобув квалiфiкацiю
директора.
iнженер-металург.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду членiв Наглядової ради Товариства, затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв 25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню дiяльнiсть у разi прийняття
вiдповiдного рiшення загальними зборами Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли в 2020 роцi, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на
безоплатнiй основi.
Таким чином емiтент протягом 2020 року не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства.
Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання Наглядової ради №741) прийнято рiшення про обрання заступником Голови Наглядової
ради Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 45 роки.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000025% статутного
капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 11.02.2014г. по 29.02.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технологiї та якостi;
2) з 01.03.2016р. по 24.03.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора;
3) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння науково-дослiдних
робiт та технологiї процесiв Служби операцiйного директора;
4) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата
директора;
5) з 26.04.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (мiсцезнаходження:
вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33184278).
2) За сумiсництвом обiймає посаду директора з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
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ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 33517151).
3) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР"
(мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 42093464).
Вища. У 2000 роцi
закiнчив
Днiпропетровський
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕнацiональний
29.05.2020,
Член Наглядової ради,
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Морозов Денис Володимирович
1978
унiверситет за
19
строком на 3
акцiонер
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
спецiальнiстю
роки
33668606, директор.
iнформацiйнi системи в
менеджментi та здобув
квалiфiкацiю магiстра.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду членiв Наглядової ради Товариства, затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв 25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню дiяльнiсть у разi прийняття
вiдповiдного рiшення загальними зборами Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли в 2020 роцi, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на
безоплатнiй основi.
Таким чином емiтент протягом 2020 року не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сiмдесяти трьох) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00001825% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор;
2) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фiнансової полiтики;
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро,
49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393139).
3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м.
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363).
4) Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) (мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний
номер: CH-514.3.021.088-4).
5) Член Ради Директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний номер:
CH-514.3.021.087-6).
6) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НIКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ (мiсцезнаходження: Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НIМЕЧЧИНА;
реєстрацiйний номер: вiдсутня iнформацiя).
7) Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер:
НЕ170535).
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8) Член Ради Директорiв КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ186148).
9) Член Ради Директорiв СТIЛ.УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер:
НЕ176502).
10) За сумiсництвом обiймає посаду радника з питань фiнансової полiтики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33517151).
Вища. У 2002 роцi
закiнчив Київський
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕнацiональний
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
економiчний
"IстВан", 35142308, головний
унiверситет iменi Ва29.05.2020,
Член Наглядової ради Трипольський Георгiй Олегоспецiалiст-юрисконсульт вiддiлу
1979
дима Гетьмана за
24
строком на 3
незалежний директор
вич
перспективних корпоративних
спецiальнiстю мероки
проектiв Управлiння корпоранеджмент органiзацiй
тивних прав Департаменту з
та здобув квалiфiкацiю
корпоративних активiв.
магiстр з менеджменту
корпорацiй.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду членiв Наглядової ради Товариства, затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв 25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню дiяльнiсть у разi прийняття
вiдповiдного рiшення загальними зборами Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли в 2020 роцi, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на
безоплатнiй основi.
Таким чином емiтент протягом 2020 року не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Трипольський Г.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 03.10.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння корпоративних
прав Департаменту з корпоративних активiв.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" - представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS
LIMITED (мiсцезнаходження: вул. Електрометалургiв, 310, м. Нiкополь, Днiпропетровська область, 53200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
00186520).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" - представник акцiонера EXSEED
INVESTMENTS LIMITED (мiсцезнаходження: вул. Калiнiна, 11, м. Покров, Днiпропетровська область, 53300, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
00190928).
3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" - представник акцiонера MOSFILIA
INVESTMENTS LIMITED (мiсцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець, Днiпропетровська область, 53400, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної
особи: 00190911).
4) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" - представник акцiонера TAPESTA LIMITED
(мiсцезнаходження: вул. Дiагональна, 11, м. Запорiжжя, 69035, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186542).
5) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВ "ГЕНАВIА-IНВЕСТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49000, Україна;
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33114771).
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5) За сумiсництвом обiймає посаду директора ДП "ГАРАНТ К." (мiсцезнаходження: вул. Дегтярiвська, 31, м.Київ, 04057, Україна; iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 32162211).
6) За сумiсництвом обiймає посаду спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, Київ,
01033, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655).
Вища. У 1997 роцi
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕзакiнчив Київський
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
унiверситет iменi Та29.05.2020,
Член Наглядової ради "IстВан", 35142308, начальник
Юрченко Iгор Петрович
1974
раса Шевченка за
28
строком на 3
незалежний директор
Управлiння з корпоративних
спецiальнiстю правороки
прав Департаменту з корпоразнавство та здобув
тивних активiв.
квалiфiкацiю юриста.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду членiв Наглядової ради Товариства, затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв 25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню дiяльнiсть у разi прийняття
вiдповiдного рiшення загальними зборами Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли в 2020 роцi, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на
безоплатнiй основi.
Таким чином емiтент протягом 2020 року не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Юрченко I.П. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 25.02.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", начальник Управлiння по корпоративним правам Департаменту з корпоративних активiв.
2) З 10.07.2006р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (мiсцезнаходження: вул. Електрометалургiв, 310, м.
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186520).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Калiнiна,
11, м. Покров, Днiпропетровська область, 53300, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190928).
3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Радянська,
62, м. Марганець, Днiпропетровська область, 53400, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190911).
4) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦТЕХНIКА" (мiсцезнаходження: вул. Каунаська, буд.13, м. Київ, 02160,
Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 04590228).
5) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, м. Київ, 01033, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655).
Вища. У 1995 роцi
закiнчив Державну
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
металургiйну академiю
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
05.02.2019, на
України за
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Голова Правлiння
Костенко Сергiй Олексiйович
1973
30
невизначений
спецiальнiстю
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
строк
металургiйне вироб05393116, тимчасово виконуюництво та здобув
чий обов'язки Голови Правлiння.
квалiфiкацiю
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iнженер-механiк.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що Голова Правлiння є керiвником ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", перебуває у трудових вiдносинах з Товариством та
має право на оплату своєї працi. Оплата працi Голови Правлiння здiйснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмiр якої визначаються контрактом,
що укладається з ним. Голова Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про
розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засiдання Наглядової ради №620) прийнято рiшення про обрання Головою
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Костенко С.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування.
2) з 04.10.2017р. по 31.07.2018р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер.
3) з 28.06.2018р. по 04.02.2019р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння.
4) з 05.02.2019р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 1995 роцi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
закiнчив Нацiональну
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
металургiйну академiю
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
09.08.2018, на
України за
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
Член Правлiння
Богдан Дмитро Олексiйович
1973
30
невизначений
спецiальнiстю обробка
05393116, директор з якостi та
строк
металiв тиском та здотехнологiї Служби директора з
був квалiфiкацiю
якостi та технологiї ПАТ
iнженер-металург.
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради №574) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Правлiння 10 серпня
2018 року обрано заступником Голови Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Правлiння №830 вiд 10.08.2018 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Богдан Д.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
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1) з 09.09.2015р. по 31.05.2016р. - керiвник напрямку якостi та технологiї Управлiння з якостi Служби операцiйного директора ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
2) з 01.06.2016р. по теперiшнiй час - директор з якостi та технологiї Служби директора з якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 1987 роцi
закiнчив
Днiпропетровський
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ордена Трудового
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
09.08.2018, на
Червоного Прапора
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Член Правлiння
Бєсєднов Сергiй Вiкторович
1959
43
невизначений
металургiйний iнститут
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
строк
за спецiальнiстю об05393116, начальник трубопроробка металiв тиском
катного цеху №3.
та здобув квалiфiкацiю
iнженер-металург.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради №574) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 3 674 (три тисячi шiстсот сiмдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0,000918% статутного капiталу Товариства.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 26.02.2015р. по 02.10.2016р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №5;
2) з 03.10.2016р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №3.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 2001 роцi
закiнчив Нацiональну
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОметалургiйну академiю
ВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
України за
13.04.2010, на
Кузьменко Сергiй ВолодимиНИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Член Правлiння
1979
спецiальнiстю
19
невизначений
рович
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
економiка
строк
05393116, начальник Управлiння
пiдприємства та здобув
проектної дiяльностi.
квалiфiкацiю магiстр
економiки.
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Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №15) прийнято рiшення про
обрання членом Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Кузьменко С.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 12.05.2011р. по 14.04.2016р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), директор з фiнансiв та економiки;
2) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби;
3) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з фiнансiв та економiки Служби директора з фiнансiв та економiки;
4) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"), директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
2) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21,
м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).
Вища. У 1982 роцi
закiнчив
Днiпропетровський
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ордена Трудового
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
11.06.2015, на
Новохатнiй Володимир АкиЧервоного Прапора
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Член Правлiння
1960
40
невизначений
мович
металургiйний iнститут
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
строк
за спецiальнiстю об05393116, начальник колесоробка металiв тиском
прокатного цеху.
та здобув квалiфiкацiю
iнженер-металург.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Това-
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риства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №448) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Новохатнiй В.А. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.07.2008р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 2003 роцi
закiнчив Нацiональну
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
металургiйну академiю
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
України за
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
09.07.2020, на
спецiальнiстю
Член Правлiння
Горяний Костянтин Iванович
1982
22
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
невизначений
металургiйне облад05393116, головний iнженер
строк
нання та здобув
Служби головного iнженера
квалiфiкацiю
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
спецiалiст iнженерної
механiки
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 липня 2020 року (протокол засiдання Наглядової ради №747) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Горяний К.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 08.12.2015р. по 31.05.2020р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Ремонтного управлiння;
2) з 01.06.2020р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер Служби головного iнженера ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 2011 роцi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
15.04.2014, на
Член Правлiння
Портретний Олег Iванович
1962
закiнчив Державний
38
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
невизначений
вищий навчальний заНИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
строк

клад "Нацiональний
гiрничий унiверситет"
за спецiальнiстю
економiка
пiдприємства та здобув
квалiфiкацiю
професiонал в галузi
економiки, дослiдник.

13

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
05393116, директор з
адмiнiстративно-господарських
питань.

Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової ради №407) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Портретний О.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 02.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з адмiнiстративно-господарських питань.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 1988 роцi
закiнчила
Днiпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОметалургiйний iнститут
ВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
26.03.2004, на
Член Правлiння
Соколова Iрина Володимирiвна
1963
за спецiальнiстю
39
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
невизначений
фiзика, хiмiчнi
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
строк
дослiдження
05393116, головний бухгалтер.
металургiйних
процесiв та здобула
квалiфiкацiю
iнженер-металург.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
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ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", якi вiдбулися 26
березня 2004 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №9) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова I.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"), головний бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА"
(мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).
Вища. У 1999 роцi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
закiнчив Нацiональну
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
металургiйну академiю
17.12.2018, на
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Член Правлiння
Струс Володимир Миронович
1971
України за
31
невизначений
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
спецiальнiстю механiка
строк
05393116, начальник трубопрота здобув квалiфiкацiю
катного цеху №5.
iнженер-технолог.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради №609) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Струс В.М. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.03.2015р. по 14.08.2017р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер;
2) з 15.08.2017р. по 02.10.2018р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху;
3) з 03.10.2018р. по 31.12.2019р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №5;
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4) з 01.01.2020р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху нафтогазового сортаменту.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 1993 роцi
закiнчив Харкiвський
автомобiльно-дорожнiй
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
iнститут за
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
спецiальнiстю
17.12.2018, на
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
Член Правлiння
Трегуб Олег Євгенович
1964
пiдйомно-транспортнi,
37
невизначений
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
будiвельнi, дорожнi
строк
05393116, директор з безпеки
машини та устаткуСлужби директора з безпеки
вання та здобув
квалiфiкацiю
iнженер-механiк.
Опис:
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020
року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду,
яка складається iз фiксованої складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв членом
Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04
серпня 2020 року (протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про
себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року
№2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради №609) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Трегуб О.Є. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу економiчної безпеки Служби економiчної безпеки.
2) з 23.10.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з безпеки Служби директора з безпеки.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Начальник вiддiлу економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська обл., 51200 Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393139).
Вища. У 2002 роцi
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕзакiнчила
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Днiпропетровський
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
29.05.2020,
Голова Ревiзiйної комiсiї
Малевська Єлизавета Юрiївна
1980
нацiональний
18
33668606, провiдний економiст з
строком на 3
унiверситет за
методологiї Вiддiлу консолiдацiї
роки
спецiальнiстю
Економiчного управлiння
економiчна
Фiнансово-економiчної служби.

кiбернетика та здобула
квалiфiкацiю
економiст-математик.
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Опис:
Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами
Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином
емiтент не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйною комiсiєю Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 29.05.2020р.) прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Малевська Є.Ю. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 13.02.2012р. по 02.09.2016р. - ТОВ "МЗ"ДНIПРОСТАЛЬ", провiдний спецiалiст з бюджетування;
2) з 05.09.2016р. по18.10.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст з методологiї Вiддiлу консолiдацiї Економiчного управлiння
Фiнансово-економiчної служби;
3) з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", економiст фiнансово-економiчного вiддiлу;
4) з 03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної
служби;
5) з 05.03.2020р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економiст Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної
служби.
Посадова особа обiймає посаду старшого економiста Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 33668606).
Вища. У 2005 роцi
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕзакiнчив
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Днiпропетровський
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖ29.05.2020,
Коваленко Володимир
нацiональний
Член Ревiзiної комiсiї
1982
15
МЕНТ", 33517151, провiдний
строком на 3
Сергiйович
унiверситет за
спецiалiст вiддiлу мiжнародної
роки
спецiальнiстю облiк i
звiтностi Бухгалтерiї
аудит та здобув
Фiнансово-економiчної служби.
квалiфiкацiю магiстр.
Опис:
Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами
Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином
емiтент не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Коваленко В.С. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з З 02.11.2015р. по 31.08.2016р. - ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер з консолiдацiї вiддiлу консолiдацiї Управлiння пiдприємства;
2) з 01.09.2016р. по 02.01.2017р. - ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", заступник начальника вiддiлу бiзнес-контроллiнгу Управлiння пiдприємства;

3) з 03.01.2017р. по 02.07.2018р. - ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провiдний фiнансовий контролер (заступник начальника вiддiлу) вiддiлу
бiзнес-контроллiнгу Управлiння пiдприємства;
4) З 24.09.2018р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний спецiалiст вiддiлу мiжнародної звiтностi Бухгалтерiї
Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа обiймає посаду провiдного спецiалiста вiддiлу мiжнародної звiтностi Бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код
за ЄДРПОУ 33517151).

Член Ревiзiйної комiсiї

18

19

Ревка Катерина Iванiвна

1981

Вища. У 2003 роцi
закiнчила Нацiональну
металургiйну академiю
України за
спецiальнiстю облiк i
аудит та здобула
квалiфiкацiю
спецiалiст економiки i
пiдприємництва

19

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
05393116, провiдний економiст
Економiчного вiддiлу

29.05.2020,
строком на 3
роки

Опис:
Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами
Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином
емiтент не виплачував посадовiй особi винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревка К.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.01.2014р. по 24.07.2018р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", провiдний економiст з основних цехiв Економiчного вiддiлу;
2) з 25.07.2018р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", провiдний економiст Економiчного вiддiлу.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Вища. У 1988 роцi
закiнчила
Днiпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОметалургiйний iнститут
ВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
05.03.2004, на
Головний бухгалтер
Соколова Iрина Володимирiвна
1963
за спецiальнiстю
39
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
невизначений
фiзика, хiмiчнi
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
строк
дослiдження
05393116, головний бухгалтер.
металургiйних
процесiв та здобула
квалiфiкацiю
iнженер-металург.
Опис:

Головний бухгалтер не надала згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої
винагороди. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 05.03.2004 року №321/к.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова I.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА"
(мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

3

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4

5

6

Храйбе Фадi Зейнович

0

0

0

0

Єсаулов Геннадiй Олександрович
Морозов Денис Володимирович
Трипольський Георгiй Олегович

1
73
0

0,00000025
0,00001825
0

1
73
0

0
0
0

Юрченко Iгор Петрович

0

0

0

0

0
0
3 674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,000918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3 674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

1

Голова Наглядової ради, представник акцiонера КЛВ
ЛIМIТЕД (KLW LIMITED)
Член Наглядової ради, акцiонер
Член Наглядової ради, акцiонер
Член Наглядової ради - незалежний директор
Член Наглядової ради - незалежний директор
Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Головний бухгалтер

2

Костенко Сергiй Олексiйович
Богдан Дмитро Олексiйович
Бєсєднов Сергiй Вiкторович
Кузьменко Сергiй Володимирович
Новохатнiй Володимир Акимович
Горяний Костянтин Iванович
Портретний Олег Iванович
Соколова Iрина Володимирiвна
Струс Володимир Миронович
Трегуб Олег Євгенович
Малевська Єлизавета Юрiївна
Коваленко Володимир Сергiйович
Ревка Катерина Iванiвна
Соколова Iрина Володимирiвна

Кількість
акцій (шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Нормативними документами Товариства, якi регулюють виплати винагороди посадовим особам Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", у разi їх
звiльнення.
У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам Товариства, при
їх звiльненнi.
Протягом 2020 року не було завершення дiяльностi членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Умовами
договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що затвердженi загальними зборами, не
передбачається виплата вiдповiдних компенсацiй у зв'язку iз завершенням дiяльностi членiв Наглядової ради.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний
код юридичної
особи засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Власники цiнних паперiв 142 юридичнi особи

-

-, -, - р-н, -, -

95,2
Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Власники цiнних паперiв - 4 812 фiзичних осiб
Усього

4,8
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У 2021 роцi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профiль дiяльностi - виробництво металевих труб,
суцiльнокатаних колiс, кiльцевих виробiв та бандажiв. Таким чином, щодо виробництва продукцiї у 2021 роцi
планується освоїти виробництво наступних видiв продукцiї:
1) 10 типiв залiзничних колiс з чистовою механiчною обробкою за стандартом EN 13262 та AAR M-107/M-208.
2) 2 типи залiзничних осей з чистовою механiчною обробкою за стандартом EN 13261.
3) 3 типiв колiсних пар за стандартом EN 13260.
4) освоїти не менше 10 нових видiв трубної продукцiї;
5) продовжити освоєння та налагодження промислового виробництва холоднодеформованих труб дiаметром 16-32
мм.
6) реалiзувати проекти з модернiзацiї дiлянки обробки ЦНГС (стан 5-12) (УЗК).
Поряд з цим, з метою сприяння забезпеченню позитивної динамiки виробництва, розширенню та пошуку нових
ринкiв збуту Товариство планує провести роботи щодо освоєння нових видiв виробництв. У цьому напрямi, у 2021
роцi планується виконання наступних робiт:
- освоєння виробництва нових розмiрiв лiнiйних труб;
- освоєння виробництва труб ?406,4 мм з марки стали B / C / X42, за API 5L;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб в умовах ЦНГС стан 140;
- освоєння виробництва нових типорозмiрiв труб вiдповiдно до вимог стандарта EN 10255;
- виробництво труб за специфiкацiями споживачiв;
- пiдвищення якостi труб що виробляються в умовах ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- оптимiзацiя калiбровок прокатного iнструменту ТПА-140 ЦНГС стан 140;
- вдосконалення технологiї виробництва осьових заготовок;
- розробка механiчно оброблених колiс типу ULT SP25 по EN 13262;
- розробка механiчно оброблених колiс пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13262;
- розробка колiсних пар типу Heavy Haul по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT 80 по EN 13260;
- розробка колiсних пар типу ULT LL по EN 13260;
- розробка чистових осей типу SPG25 по EN 13261;
- розробка чистових осей з пiдвищеним осьовим навантаженням по EN 13261.
Одночасно з вищеперiченим планується:
- освоїти виробництво труб з додатковими вимогами за хiмiчним складом i зменшеним ексцентриситетом;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- освоїти виробництво холоднодеформованих труб дiаметром 16-32 мм;
- освоїти виробництво труб з товстими стiнками;
- освоїти виробництво сумiсних марок сталi B / P265 / Gr 6 / X52 / L360NE spec FBF;
- реалiзувати програми малих iнвестицiйних проектiв, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї;
- забезпечити впровадження стратегiї розвитку i технiчної модернiзацiї в Дивiзiонi з виробництва залiзничної
продукцiї;
- впровадити вимоги нових редакцiй стандартiв EN13260, EN13261, EN13262.
В цiлому Товариство планує виробити та реалiзувати в 2021 роцi не менше 366,4 тис. тонн готової продукцiї, при

цьому планується, що чистий дохiд Товариства в 2020 роцi складе не менше 12,233 млрд. гривень.
2. Інформація про розвиток емітента
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - найбiльший в пiвденно-схiднiй частинi Європи виробник i постачальник сталевих труб
широкого спектру застосування.
Завод виробляє i поставляє бiльше 1200 типорозмiрiв сталевих труб дiаметром вiд 10 до 377 мм, в т.ч.:
- 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.
Також завод виготовляє понад 100 типорозмiрiв цiльнокатаних залiзничних колiс рiзної конфiгурацiї для вантажних
та пасажирських вагонiв, швидкiсних експресiв, електропоїздiв в розмiрному ряду зовнiшнiх дiаметрiв вiд 650 до
1225 мм, бандажiв для локомотивiв, вагонiв метрополiтену, трамваїв та iн. в т.ч.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
- залiзничнi бандажi;
- залiзничнi осi та колiснi пари.
Окрiм того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозiв, колiснi центри та iншу продукцiю для
залiзничного i мунiципального транспорту.
Основним видом господарської дiяльностi є виробництво та реалiзацiя металевих труб, суцiльнокатаних колiс,
кiльцевих виробiв та бандажiв.
Серед важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду слiд вiдмiтити наступне:
- освоєно виробництво труб 127 мм для осей SAE SMB;
- освоєно виробництво труб 146х9 и 10 мм для осей WPS;
- освоєно виробництво обсадних труб з обмеженою межею плинностi (Control Yield) 110-125 и 125-140 ksi;
- освоєно виробництво труб з новими типами рiзьбових з'єднань (UPJ-F, Hunting);
- освоєнi новi види продукцiї з додатковими вимогами до механiчних характеристик для споживачiв в галузi машинобудування;
- освоєно виробництво нестандартних типорозмiрiв труб (в тому числi 457 мм) в умовах прокату ТПА 5-12;
- виконано виробництво дослiдної партiї насосно-компресорних труб з нержавiючих марок сталей (13Cr);
- виконано виробництво дослiдної партiї обсадних труб Q125 i V150 з додатковими вимогами по опору зминанню
зовнiшнiм тиском High Collapse.
У 2020 роцi виконанi наступнi роботи з освоєння виробництва залiзничної продукцiї :
1) за стандартом EN 13262:
- механiчно обробленi колеса типу ВА224, креслення FWP668.2.02.003.224, СМТ № 1-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса типу ЕТ442, креслення FTE442.2.02.001.004, СМТ № 18-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса типу TMH Coach wheels, креслення KP-0036-19, СМТ № 4-2020 для Єгипту;
- механiчно обробленi колеса типу VT612, креслення FTB612.0.02.001.012, СМТ № 20-2020 для DB;
- механiчно обробленi колеса ?850 мм, креслення KP-0020-20, СМТ № 35-2020 для Iндонезiї;
- механiчно обробленi колеса ?920 мм, креслення KP-0010-20, СМТ № 36-2020 для Турцiї;
- механiчно обробленi колеса ?957 мм, креслення KP-0002-19, СМТ № 37-2020 для Словенiї;
- механiчно обробленi колеса ?918 мм, креслення KP-0009-20, СМТ № 38-2020 для Бангладеш;
- механiчно обробленi колеса ?774 мм, креслення KP-0032-20, СМТ № 45-2020 для Iндонезiї;
- механiчно обробленi колеса ?920 мм, креслення KP-0045-20, СМТ № 50-2020 для Турцiї.
2) за стандартом EN 13260:
- колiснi пари типу R29, креслення WS-003-20, СМТ № WS 7-2020 для Європи;
- колiснi пари типу ВА004, креслення WS-002-15, СМТ № WS 1-2020 для Європи;
- колiснi пари типу ВА303, креслення WS-001-16, СМТ № WS 2-2020 для Європи.
3) за стандартом EN 13261:
- чистовi осi типу R29, креслення ОС-0007-20, СМТ № OC 3-2020;
- чистовi осi типу ВА302, креслення ОС-0007-14R, СМТ № OC 1-2020;
- чистовi осi типу ВА002, креслення ОС-0006-14R, СМТ № OC 2-2020.
4) за стандартом AAR M-107/M-208:
- механiчно обробленi колеса ?711 мм, креслення A6Z99001179229, СМТ № 52-2020 для BVV;
- механiчно обробленi колеса ?1150 мм, креслення X.03.01046, СМТ № 7-2020 для Саудiвської Аравiї.
В цiлому, в 2020 роцi освоєно 563,2 млн. грн. капiтальних вкладень, з них: на модернiзацiю дiючого обладнання
витрачено - 509,3 млн. грн., на придбання нового обладнання витрачено 53,9 млн. грн.
Протягом звiтного року була завершена реалiзацiя наступних великих iнвестицiйних проектiв:
- "Придбання автоматичної лiнiї гiдравлiчного випробування та шаблонування труб зовнiшнiм дiаметром вiд 140
мм до 340 мм i установки неруйнiвного контролю труб портального типу в ТПЦ №4";
- "Збiльшення обсягiв виробництва колiсних пар власної збiрки в РМЦ";

- "Скорочення витрат на упаковку експортних колiс в КПЦ";
- "Модернiзацiя насосних станцiй НСК, НС-1 i НС-2";
- "Впровадження частотних перетворювачiв на обладнаннi".
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного року Товариством не укладалися деривативи i не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних
паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе
фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.
Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо завдання та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими
ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування не надається.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових
потоків
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе
фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.
Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство керується Кодексом корпоративного управлiння, який було затверджено у новiй редакцiї рiшенням
рiчних загальних зборiв Товариства 25 квiтня 2019 року (протокол №24). Текст Кодексу корпоративного управлiння
доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
https://ntrp.interpipe.biz/upload/c823296dcd2505243a2e9ef12700d081.pdf
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Корпоративне управлiння в Товариствi - це система вiдносин мiж акцiонерами Товариства, членами органiв Товариства, клiєнтами, контрагентами, органами державної влади та iншими зацiкавленими у дiяльностi Товариства
особами. Цi вiдносини заснованi на управлiннi та пiдпорядкованостi, контролi та вiдповiдальностi.
Корпоративне управлiння у Товариствi базується на наступних принципах:
1) забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю у Товариствi;
2) однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй;
3) здiйснення Наглядовою радою управлiння дiяльнiстю Товариства, забезпечення ефективностi контролю з її боку
за дiяльнiстю Правлiння, а також пiдзвiтнiсть членiв Наглядової ради акцiонерам Товариства;
4) здiйснення Правлiнням виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною дiяльнiстю,
пiдпорядкованiсть Правлiння Наглядовiй радi та акцiонерам;
5) своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про його фiнансовий стан,
економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття
зважених рiшень акцiонерами Товариства;
6) ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних
iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства.
Цi принципи формують полiтику корпоративного управлiння, дотримання якої обов'язкове для всiх пiдроздiлiв та
структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративнi вiдносини вiдповiдно до вищезазначених принципiв.
Прiоритетом корпоративної поведiнки Товариства є повага до прав та законних iнтересiв акцiонерiв, працiвникiв,
контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi Товариства, вiдкритiсть Товариства, а також забезпечення
ефективної дiяльностi та iнвестицiйної привабливостi, пiдтримання фiнансової стабiльностi та прибутковостi Това-

риства.
Основи ефективної дiяльностi базуються на довiрi мiж усiма учасниками корпоративних вiдносин.
Товариство планомiрно здiйснює вдосконалення практики корпоративного управлiння за допомогою впровадження
рекомендацiй Принципiв корпоративного управлiння, а також приведення внутрiшнiх документiв Товариства i
процедур у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства.
В рамках вдосконалення системи корпоративного управлiння протягом звiтного року:
1) розроблено та впроваджено Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради, Комiтетi Наглядової ради i
кожного члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та Порядок проведення оцiнки дiяльностi Правлiння i
кожного члена Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено Наглядовою радою Товариства 05.03.2020р.
(протокол засiдання №712));
2) проведено оцiнку дiяльностi Наглядової ради, Комiтетi Наглядової ради i кожного члена Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" i оцiнку дiяльностi Правлiння i кожного члена Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та затверджено їх результати Наглядовою радою Товариства;
3) результати оцiнки дiяльностi Наглядової ради, Комiтетiв Наглядової ради i членiв Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк включено до Звiту Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" про результати
дiяльностi за 2019 рiк та оприлюднено на веб-сайтi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звiту Наглядової ради за 2019
рiк доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
https://ntrp.interpipe.biz/upload/6df05b65ce81367ebf86c74cb1da6728.pdf
4) результати оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк включено до Звiту Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" про результати дiяльностi за 2019 рiк та оприлюднено на
веб-сайтi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звiту Правлiння за 2019 рiк доступний для загального ознайомлення на
власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
https://ntrp.interpipe.biz/upload/4eac269dcade5a14638552d4349c69ce.pdf
5) 29 травня 2020 року проведено рiчнi загальнi збори ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з дотриманням вимог Постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. №211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої
респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" та рекомендацiй Мiнiстерства охорони
здоров'я України, розмiщених на веб-сайтi за посиланням https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov, а саме:
- в примiщеннi, де проводилися загальнi збори, дотриманi вiдповiднi санiтарнi та протиепiдемiчнi заходи (проведена профiлактична дезiнфекцiя шляхом обробки поверхонь дезiнфекцiйними засобами перед та пiсля загальних
зборiв; забезпечено дотримання необхiдної дистанцiї (не менше нiж 1,5 м) мiж особами, якi приймали участь у загальних зборах тощо);
- всi особи, якi приймали участь у загальних зборах, забезпеченi засобами захисту обличчя та очей, захисними
масками, медичними нестерильними неталькованими нiтриловими рукавичками та спиртовими антисептиками;
- всiм особам, якi приймали участь у загальних зборах, перед допуском до примiщення, в якому проводилися
загальнi збори, проведено безконтактне вимiрювання температури тiла;
- загальнi збори проведенi у режимi, коли у примiщеннi одночасно присутня мiнiмальна необхiдна кiлькiсть осiб
для проведення загальних зборiв;
6) було розроблено i винесено на затвердження Наглядової ради Положення про винагороду Голови та членiв
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено Наглядовою радою 04.08.2020р. (протокол засiдання №752));
7) Комiтетом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам було розроблено нову форму контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, яка була винесена на розгляд та затвердження Наглядовою радою Товариства (затверджено Наглядовою радою 28.08.2020р.
(протокол засiдання №760));
8) Комiтетом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту протягом 2020 року проводився
монiторинг цiлiсностi фiнансової iнформацiї, яка надається ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числi iнформацiї, що
пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до чинного законодавства;
9) було розроблено i винесено на затвердження Наглядової ради Товариства нову редакцiю Порядку проведення
конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено Наглядовою радою 28.12.2020р. (протокол засiдання №792)).
В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну i достовiрну iнформацiю про Товариство для забезпечення можливостi прийняття обгрунтованих рiшень акцiонерами Товариства та iнвесторами.
Серед планових напрямкiв дiяльностi Товариства в сферi корпоративного управлiння на 2021 рiк: приведення
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог змiн в корпоративному законодавствi, вдосконалення системи корпоративного управлiння, пiдвищення рiвня ефективностi стратегiчних рiшень, зростання рiвня професiоналiзму
менеджменту та врахування змiн в законодавствi.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або
третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

У своїй дiяльностi Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного управлiння i не
вiдхиляється вiд його вимог. Товариство приймає зобов'язання слiдувати у своїй дiяльностi принципам Корпоративного управлiння. Дотримання викладених у Кодексi правил та стандартiв спрямовано на формування та
пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, пiдвищення ефективностi дiяльностi Товариства та збiльшення його
iнвестицiйної привабливостi.
Факти недотримання Кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.
Рiшень, щодо не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини, не приймалось.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

29.05.2020
94,782
Рiчнi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства з власної iнiцiативи.
Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2019 рiк та затвердження
заходiв за наслiдками його розгляду. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2020
роцi.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2019 рiк та затвердження
заходiв за наслiдками його розгляду.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення
перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
6. Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для
проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019 та 2020 рокiв.
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.
9. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
10. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2020 рiк.
11. Затвердження на 2020 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук по
зобов'язанням третiх осiб.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. 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.
18. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
19. Прийняття рiшення щодо доцiльностi внесення змiн до Положення про винагороду членiв
Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
21. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
22. Надання згоди на вчинення правочинiв мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ".
23. Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю мiж Товариством та ТОВ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ".
Результати розгляду питань порядку денного:
I. З першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Волкову Лiну Вiкторiвну; Ключник Ларису
Миколаївну;
Ключника Андрiя Iгоровича; Копчай Ольгу Борисiвну; Любименко Iнну Володимирiвну; Петько
Наталю Юрiївну; Сорокiну Вiкторiю Олександрiвну; Чеброву Юлiю Петрiвну; Юрченко Євгенiю
Валерiївну.
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №1 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй -

376 449 555. "ЗА" - 376 284 020 голосiв, що складає 99,956% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ,
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 165 535 голосiв, що складає 0,044% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
II. З другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати
виступаючим до 10 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати слово
виступаючим. 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 ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок секретарю зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника). Питання
мають бути сформульованi коротко та чiтко.
4. 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 5 -10 хвилин.
5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №2 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 952 001 голос, що складає 99,8678% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ,
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 497 554 голоси, що складає 0,1322% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
III. З третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2019 рiк.
2. Роботу Правлiння Товариства в 2019 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та
напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2020 роцi визначити:
1) забезпечення полiпшення бюджетних показникiв дiяльностi Товариства;
2) удосконалення Системи управлiння якiстю;
3) пiдвищення рiвня задоволеностi споживачiв за рахунок пiдвищення якостi продукцiї та
технологiчних процесiв;
4) розширення продуктового ряду та ринкiв збуту;
5) здiйснення програми технiчної модернiзацiї.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №3 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 376 284 020 голосiв, що складає 99,956% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 165 535 голосiв, що
складає 0,044% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

IV. З четвертого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2019 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi
та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №4 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 779 184 голоси, що складає 99,8219% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 172 817 голосiв, що
складає 0,0459% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 497 554 голосiв, що складає 0,1322% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
V. З п'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2019 роцi визнати задовiльною.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №5 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 779 184 голоси, що складає 99,8219% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 172 817 голосiв, що
складає 0,0459% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 497 554 голоси, що складає 0,1322% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VI. З шостого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Схвалити рiшення Наглядової ради Товариства вiд 07 жовтня 2019 року (протокол №681) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
"МIЛА-АУДИТ" (iдентифiкацiйний код 23504528) аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства
для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019 та 2020 рокiв.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №6 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 766 639 голосiв, що складає 99,8186% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 172
817 голосiв, що складає 0,0459% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 510 099 голосiв, що складає 0,1355%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VII. З сьомого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити Звiт незалежного аудитора (аудиторський звiт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" щодо аудиту фiнансової
звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року.
2. Затвердити Звiт незалежного аудитора (аудиторський звiт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолiдованої
фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "МIЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту фiнансової звiтностi та
консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року,

визнати задовiльною та такою, що належним чином виконана вiдповiдно до вимог чинного законодавства та мiжнародних стандартiв аудиту.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №7 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 773 921 голос, що складає 99,8205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 178 080 голосiв, що
складає 0,0473% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 497 554 голоси, що складає 0,1322% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VIII. З восьмого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi консолiдовану фiнансову звiтнiсть та рiчну
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №8 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 376 284 200 голосiв, що складає 99,956% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 165 535 голосiв, що
складає 0,044% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IX. З дев'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2019 роцi.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №9 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 728 198 голосiв, що складає 99,8084% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 721
357 голосiв, що складає 0,1916% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
X. З десятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2020 рiк:
- обсяг реалiзацiї продукцiї - 367,6 тис. тонн;
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 12,2 млрд. грн.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №10 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 786 466 голосiв, що складає 99,8239% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 663
089 голосiв, що складає 0,1761% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками

голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XI. З одинадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити на 2020 рiк лiмiт надання Товариством порук (фiнансових та / або майнових) по
зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що не перевищує еквiвалент 1 750 000 000 (один мiльярд сiмсот
п'ятдесят мiльйонiв) доларiв США.
2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у
2020 роцi. Для уникнення сумнiвiв, поруки, якi наданi Товариством до 1 сiчня 2020 року та
зберiгають чиннiсть протягом 2020 року, не повиннi враховуватись при розрахунку використання
лiмiту порук у 2020 роцi.
3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення виконання зобов'язань:
(i) компанiй, що перелiченi нижче:
- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код 33668606, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код 33517151, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", iдентифiкацiйний код 35537363, країна реєстрацiї: Україна;
- АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", iдентифiкацiйний код 05393139, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", iдентифiкацiйний код 33905850, країна реєстрацiї:
Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", iдентифiкацiйний код 33718431, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", iдентифiкацiйний код 37731681, країна реєстрацiї: Україна;
- АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", iдентифiкацiйний код 00191454, країна реєстрацiї:
Україна;
- ТОВ "МЕТА", iдентифiкацiйний код 14060626, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код 38896013, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ", iдентифiкацiйний код 33184278, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", iдентифiкацiйний код 32896971, країна реєстрацiї: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО", iдентифiкацiйний код 34984027, країна реєстрацiї: Україна;
- IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстрацiйний номер НЕ 396228,
країна реєстрацiї: Кiпр;
- Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited), реєстрацiйний номер НЕ 170535, країна реєстрацiї: Кiпр;
- Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited), реєстрацiйний номер HE 176502, країна реєстрацiї: Кiпр;
- КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED), реєстрацiйний номер HE 186148, країна реєстрацiї: Кiпр;
- Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстрацiйний номер CH-514.3.021.088-4,
iдентифiкацiйний номер CHE-105.219.865, країна реєстрацiї: Швейцарiя;
- КЛВ-Вiлко СА (KLW-Wheelco SA), реєстрацiйний номер CH-514.3.021.087-6, iдентифiкацiйний
номер CHE-100.499.999, країна реєстрацiї: Швейцарiя;
- НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстрацiйний
номер 01613342, країна реєстрацiї: Сполученi Штати Америки;
- IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстрацiйний
номер HRB 99097, країна реєстрацiї: Нiмеччина;
- Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE), реєстрацiйний номер 101283, країна реєстрацiї: Об'єднанi
Арабськi Емiрати;
- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстрацiйний номер 1057748391084, країна
реєстрацiї: Росiйська Федерацiя;
- ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстрацiйний номер
57161-1910-ТОО (ИУ), бiзнес-iдентифiкацiйний номер 030840010437, країна реєстрацiї: Казахстан.
(ii) будь-яких iнших компанiй, що є або будуть афiлiйованими особами Товариства на момент надання такої поруки.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №11 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з одинадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв - 397 174 758. "ЗА" - 375 773 642 голоси, що складає 94,61166% голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "ПРОТИ" - 670 371 голос, що складає 0,16878% голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 1 110 голосiв, що складає 0,00028% голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ
УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4 432 голоси, що складає 0,00112% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної
кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Рiшення прийняте 94,6116% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
XII. З дванадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ
LIMITED);
2. Єсаулова Геннадiя Олександровича;
3. Юрченка Iгоря Петровича - незалежного директора;
4. Морозова Дениса Володимировича;

5. Трипольського Георгiя Олеговича - незалежного директора.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №12 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 376 449 555 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ,
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XIII. З тринадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор.
2. Храйбе Фадi Зейнович - представника акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Єсаулов Геннадiй Олександрович.
5. Юрченко Iгор Петрович - незалежний директор.
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу №13 про пiдсумки кумулятивного
голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з тринадцятого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Храйбе Фадi Зейновичем - представником акцiонера
КВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) - 375 779 241; кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Трипольським Георгiєм Олеговичем - незалежним директором - 375 799 216; кiлькiсть голосiв, отриманих
кандидатом Єсауловим Геннадiєм Олександровичем - 375 758 216; кiлькiсть голосiв, отриманих
кандидатом Юрченко Iгорем Петровичем - незалежним директором - 375 749 876; кiлькiсть голосiв,
отриманих кандидатом Морозовим Денисом Володимировичем - 375 769 876.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 3 337 605.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 53 745.
XIV. З чотирнадцятого 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.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №14 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з чотирнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 375 786 466 голосiв, що складає 99,82386% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 165
535 голосiв, що складає 0,04397% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 497 554 голоси, що складає 0,13217%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Малевської Єлизавети Юрiївни;
2. Коваленко Володимира Сергiйовича.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №15 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 376 449 555 голоси, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XVI. З шiстнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства є:
1. Ревка Катерина Iванiвна;
2. Малевська Єлизавета Юрiївна;
3. Коваленко Володимир Сергiйович.
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу №16 про пiдсумки кумулятивного
голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з шiстнадцятого питання порядку
денного: кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Малевською Єлизаветою Юрiївною - 375 774
805; кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Коваленко Володимиром Сергiйовичем - 375 767 421;
кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Ревкою Катериною Iванiвною - 375 803 876.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 2 002 563.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0.
XVII. З сiмнадцятого 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.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №17 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з сiмнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 781 034 голоси, що складає 99,82241% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 165
535 голосiв, що складає 0,04397% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 498 554 голоси, що складає 0,13244%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4 432
голоси, що складає 0,00118% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,
ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XVIII. З вiсiмнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090049 вiд 26.12.2008
р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в
якостi Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за 2019 рiк
складає 3 804 653 531,91 гривень, що становить 18,375% вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
2. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090051 вiд 26.12.2008
р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в
якостi Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за 2019 рiк
складає 2 607 494 453,86 гривень, що становить 12,593% вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
3. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090052 вiд 26.12.2008 р.,
укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
в якостi Покупця, предметом яких є постачання трубної продукцiї, загальна вартiсть яких за 2019
рiк складає 2 322 947 261,73 гривень, що становить 11,219% вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
4. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090053 вiд 26.12.2008 р.,
укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
в якостi Покупця, предметом яких є реалiзацiя цiльнокатаних колiс та бандажiв, загальна вартiсть
яких за 2019 рiк складає 4 799 341 431,48 гривень, що становить 23,179% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
5. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №ПП 06150289/553150666
вiд 08.05.2015 р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої
заготовки для виробництва кiльцебандажної продукцiї i труб та поставка металопродукцiї, загальна

вартiсть яких за 2019 рiк складає 6 664 595 007,56 гривень, що становить 32,188% вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №18 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з вiсiмнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 240 051 993 голоси, що складає 63,767373% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 663
089 голосiв, що складає 0,176143% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 7 282 голоси, що складає 0,001934%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 135
727 191 голос, що складає 36,054550% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї.
XIX. З дев'ятнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Визначити не доцiльним внесення змiн до Положення про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 25 квiтня 2019
року (протокол №24).
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №19 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 375 753 643 голоси, що складає 99,8151% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12 545
голосiв, що складає 0,0033% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 678 935 голосiв, що складає 0,1804% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4 432 голоси,
що складає 0,0012% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XX. З двадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити звiт про винагороду членiв Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №20 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з двадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 376 449 555. "ЗА" - 375 758 075 голосiв, що складає 99,8163% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 178
080 голосiв, що складає 0,0473% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 513 400 голосiв, що складає 0,1364%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XXI. З двадцять першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Продати викупленi Товариством вiдповiдно до вимог ст.68 Закону України "Про акцiонернi товариства" власнi простi iменнi акцiї у кiлькостi 867 100 (вiсiмсот шiстдесят сiм тисяч сто) штук.
Встановити, що цiна продажу викуплених Товариством власних простих iменних акцiй не може
бути меншою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог статтi 8 Закону України "Про
акцiонернi товариства" станом на останнiй робочий день, що передує дню проведення цих загальних
зборiв.
2. Передати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо вирiшення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих iменних акцiй, в тому числi, але не обмежуючись,
визначенням покупця, затвердженням ринкової вартостi простих iменних акцiй, визначенням цiни
та iнших умов продажу простих iменних акцiй Товариства.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства укласти та пiдписати вiд iменi Товариства
вiдповiдний договiр щодо продажу викуплених Товариством власних простих iменних акцiй на

умовах, визначених Наглядовою радою Товариства, а також iншi документи, що необхiднi для продажу викуплених Товариством власних простих iменних акцiй.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №21 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з двадцять першого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 375 757 796 голосiв, що складає 99,81624% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 7 282
голоси, що складає 0,00193% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 680 045 голосiв, що складає 0,18065%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4 432
голоси, що складає 0,00118% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,
ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XXII. З двадцять другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Надати згоду на вчинення правочину мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" щодо
вiдчуження Товариством нерухомого майна, а саме будiвель та споруд, якi розташованi в м.
Днiпрi, на суму, що не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ.
2. Надати згоду на вчинення правочину мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" щодо
вiдчуження Товариством основних засобiв на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ.
3. Надати Головi Правлiння Товариства або особi, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови
Правлiння Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорiв, остаточне визначення умов,
укладення та пiдписання (надання, вручення, оформлення) вiд iменi Товариства Договорiв
купiвлi-продажу, будь-яких змiн та доповнень (додаткiв, додаткових договорiв про внесення змiн)
до Договорiв купiвлi-продажу та надання будь-яких iнших документiв (повiдомлень, листiв та
iнших документiв), що мають бути вчиненi / наданi вiдповiдно до умов Договорiв купiвлi-продажу,
вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними або бажаними для укладення та/або виконання
Договорiв купiвлi-продажу, а також право делегувати всi вищевказанi повноваження будь-якiй
iншiй особi за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в
тому числi, на пiдставi належним чином виданої довiреностi) та статутом Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №22 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з двадцять другого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 288 372 653 голоси, що складає 76,6033% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 670
371 голос, що складає 0,01780% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 40 250 голосiв, що складає 0,0107%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 87 366
281 голос, що складає 23,2080% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,
ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XXIII. З двадцять третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ
ЗБОРАМИ:
1. Надати згоду на вчинення правочину мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", щодо вiдчуження Товариством нерухомого майна, а саме будiвель та споруд, якi розташованi в м. Днiпрi, на суму, що
не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ.
2. Надати згоду на вчинення правочину мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", щодо вiдчуження Товариством основних засобiв на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ.
3. Надати Головi Правлiння Товариства або особi, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови
Правлiння Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорiв, остаточне визначення умов,
укладення та пiдписання (надання, вручення, оформлення) вiд iменi Товариства Договорiв
купiвлi-продажу, будь-яких змiн та доповнень (додаткiв, додаткових договорiв про внесення змiн)
до Договорiв купiвлi-продажу та надання будь-яких iнших документiв (повiдомлень, листiв та
iнших документiв), що мають бути вчиненi / наданi вiдповiдно до умов Договорiв купiвлi-продажу,
вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними або бажаними для укладення та/або виконання
Договорiв купiвлi-продажу, а також право делегувати всi вищевказанi повноваження будь-якiй
iншiй особi за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в
тому числi, на пiдставi належним чином виданої довiреностi) та статутом Товариства.

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №23 про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з двадцять третього питання порядку денного: Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцiй - 376 449 555. "ЗА" - 280 383 402 голоси, що складає 76,6061% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 670
371 голос, що складає 0,1781% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 29 501 голос, що складає 0,0078% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 87 366 281
голос, що складає 23,2080% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Форма та текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах затвердженi
Інше (зазначити)
Наглядовою радою Товариства.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні
X

Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

X
X

Рiчнi загальнi збори Товариства, якi вiдбулися 29.05.2020р.
скликанi Наглядовою радою
Товариства, за власною
iнiцiативою.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

03 березня 2020 року Наглядова рада Товариства прийняла
рiшення про проведення 29 квiтня 2020 року рiчних загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Але враховуючи норми
Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III "Про захист
населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд
17.03.2020 року № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню
i
поширенню
коронавiрусної
хвороби
(COVID-19)", Закону України вiд 30.03.2020 року № 540-IХ
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України,
спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та
економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної
хвороби (COVID-19)", постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11.03.2020 року №211 "Про запобiгання поширенню на
територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами) та у
зв'язку iз продовженням карантину на всiй територiї України,
з метою захисту акцiонерiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) та задля
запобiгання її поширенню, Наглядовою радою ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" 22 квiтня 2020 року було прийнято
рiшення (протокол засiдання №729) про скасування проведення рiчних загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
скликаних на 29 квiтня 2020 року.Рiчнi загальнi збори ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вiдбулися 29 травня 2020 року з дотриманням вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11
березня 2020 р. №211 "Про запобiгання поширенню на
територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" та рекомендацiй
Мiнiстерства охорони здоров'я України, розмiщених на
веб-сайтi
за
посиланням
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.

У разі скликання, але непроведення позачергових
загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Факти скликання але непроведення позачергових загальних зборiв вiдсутнi.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Храйбе Фадi Зейнович, Голова Наглядової ради представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW
LIMITED)
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не
Функціональні обов'язки
розподiлено мiж членами Наглядової ради, оскiльки даний орган є
члена наглядової ради
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Детальна iнформацiя про

функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Єсаулов Геннадiй Олександрович, член Наглядової
X
ради
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не
Функціональні обов'язки
розподiлено мiж членами Наглядової ради, оскiльки даний орган є
члена наглядової ради
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Детальна iнформацiя про
функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради
X
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не
Функціональні обов'язки
розподiлено мiж членами Наглядової ради, оскiльки даний орган є
члена наглядової ради
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Детальна iнформацiя про
функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Трипольський Георгiй Олегович, член Наглядової ради
X
- незалежний директор
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не
Функціональні обов'язки
розподiлено мiж членами Наглядової ради, оскiльки даний орган є
члена наглядової ради
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Детальна iнформацiя про
функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Юрченко Iгор Петрович, член Наглядової ради - незаX
лежний директор
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не
Функціональні обов'язки
розподiлено мiж членами Наглядової ради, оскiльки даний орган є
члена наглядової ради
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Детальна iнформацiя про
функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Чи проведені засідання
наглядової ради, загальний
опис прийнятих на них
рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила
зміни у

Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання, якi проводяться
в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання
Наглядової ради може проводитися у формi:
1) спiльної присутностi членiв Наглядової ради у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної
присутностi);
2) письмового опитування.
Голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради у формi
спiльної присутностi проводиться вiдкритим способом (пiдняттям рук).

фінансово-господарській
діяльності товариства

Голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради у формi
письмового опитування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Протягом 2020 року Наглядова рада провела 94 засiдання, на яких було розглянуто 140 питань, вiднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради. По всiх питаннях порядку денного
засiдань Наглядової ради її члени голосували особисто. Всi рiшення, прийнятi
Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, якi вiв секретар.
Процедура скликання та проведення засiдань Наглядової ради Товариства визначена в Положеннi про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
По всiх питаннях порядку денного засiдань Наглядової ради її члени голосували особисто. Всi рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, якi вiв секретар. Процедура скликання та проведення
засiдань Наглядової ради Товариства визначена в Положеннi про Наглядову
раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Серед основних питань, якi розглядалися Наглядовою радою Товариства у
звiтному перiодi, були:
- органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних загальних зборiв Товариства;
- узгодження рiшень Правлiння щодо призначення та звiльнення директорiв з
напрямiв дiяльностi, головного iнженера та керiвникiв структурних
пiдроздiлiв, що безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння;
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства;
- прийняття рiшень про обрання оцiнювачiв майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх
послуг;
- прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв Товариства, про списання основних засобiв Товариства та про передачу в оренду основних засобiв
Товариства;
- прийняття рiшень про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для цiлей
проведення оцiнки правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом
України "Про акцiонернi товариства";
- розгляд звiту Правлiння та схвалення заходiв за результатами його розгляду i
подання загальним зборам для затвердження;
- прийняття рiшень про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть;
- прийняття рiшень про надання Товариством благодiйної фiнансової допомоги;
- прийняття рiшень про схвалення укладених договорiв;
- затвердження звiтiв Комiтету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за
2-ге пiврiччя 2019 року i 1-ше пiврiччя 2020 року;
- затвердження звiту Комiтету Наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2019 рiк;
- прийняття рiшень щодо проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради,
Комiтетiв Наглядової ради i кожного члена Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк та розгляд її результатiв;
- розгляд Звiту про оцiнку компетентностi та ефективностi кожного члена
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк;
- розгляд результатiв оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк;
- розгляд рекомендацiй Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з
питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо
будь-яких змiн у структурi, розмiрi, складi i роботi Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд рекомендацiй Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з
питань аудиту щодо Звiту незалежного аудитора (Аудиторського звiту) щодо
аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ";

- розгляд рекомендацiй Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з
питань аудиту щодо Звiту незалежного аудитора (Аудиторського звiту) щодо
аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2019 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКОЮ
ФIРМОЮ
"МIЛА-АУДИТ";
- прийняття рiшення про вiдчуження належної ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
нежитлової будiвлi - будiвлi профспiлкового та заводського комiтетiв;
- органiзацiйнi питання порядку реалiзацiї акцiонерами права вимоги
обов'язкового викупу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" належних їм акцiй;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених вiдповiдно до статтi 68
Закону України "Про акцiонернi товариства" простих iменних акцiй ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд пропозицiй Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з
питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо форми
та iстотних умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розмiру їх винагород;
- надання Головi Правлiння та Правлiнню ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" повноважень вiдносно прийняття рiшень щодо вiдчуження основних засобiв, якi є
власнiстю Товариства, шляхом їх списання, продажу, передачi в оренду,
обмiну, безоплатної передачi у користування юридичним i фiзичним особам;
- прийняття рiшень про укладення з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" договорiв (Генерального
кредитного договору, додаткового договору до Генерального кредитного договору про вiдкриття невiдновлюваної кредитної лiнiї, додаткового договору
до Генерального кредитного договору про вiдкриття вiдновлюваної кредитної
лiнiї, договору застави);
- прийняття рiшення про обрання членiв Комiтету Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту та членiв Комiтету Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам;
- затвердження умов надання матерiальної допомоги працiвникам ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" при важкiй формi захворювання коронавiрусною
iнфекцiєю COVID-19.
Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв
Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На
засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У
разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття
рiшень, Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.
У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на вчинення
Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової
ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi правочину, не мають права
голосу.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю
приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi не є
заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової
ради. Якщо на такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член
Наглядової ради, рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно.
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв
Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання
Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її
компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження
яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме менше половини її обраного кiлькiсного складу, Наглядова рада не може
приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради у вiдповiдностi до чинного
законодавства.
Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цiлей.

Наглядова рада досягає поставлених цiлей шляхом прийняття вiдповiдних
рiшень на засiданнях та здiйсненням контролю за їх виконанням. Так, протягом звiтного року Наглядова рада двiчi приймала рiшення про скликання загальних зборiв Товариства. Так у березнi 2020 року було прийнято рiшення
про проведення рiчних загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", скликаних
на 29 квiтня 2020 року. Враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року
№1645-III "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд
17.03.2020 року № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню
коронавiрусної хвороби (COVID-19)", Закону України вiд 30.03.2020 року №
540-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку
з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)", постанову Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року №211 "Про запобiгання поширенню на
територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами) та у зв'язку iз продовженням карантину на всiй територiї України,
з метою захисту акцiонерiв ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) та
задля запобiгання її поширенню, Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
22 квiтня 2020 року було прийнято рiшення (протокол засiдання №729) про
скасування проведення рiчних загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
скликаних на 29 квiтня 2020 року.
Рiчнi загальнi збори ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiдбулися 29 травня 2020 року з
дотриманням вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня
2020 р. №211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої
респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2"
та рекомендацiй Мiнiстерства охорони здоров'я України, розмiщених на
веб-сайтi за посиланням https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov, а саме:
- в примiщеннi, де проводилися загальнi збори, дотриманi вiдповiднi санiтарнi
та протиепiдемiчнi заходи (проведена профiлактична дезiнфекцiя шляхом обробки поверхонь дезiнфекцiйними засобами перед та пiсля загальних зборiв;
забезпечено дотримання необхiдної дистанцiї (не менше нiж 1,5 м) мiж особами, якi приймали участь у загальних зборах тощо);
- всi особи, якi приймали участь у загальних зборах, забезпеченi засобами захисту обличчя та очей, захисними масками, медичними нестерильними неталькованими нiтриловими рукавичками та спиртовими антисептиками;
- всiм особам, якi приймали участь у загальних зборах, перед допуском до
примiщення, в якому проводилися загальнi збори, проведено безконтактне
вимiрювання температури тiла;
- загальнi збори проведенi у режимi, коли у примiщеннi одночасно присутня
мiнiмальна необхiдна кiлькiсть осiб для проведення загальних зборiв.
Перед рiчними загальними зборами Товариства, Наглядовою радою були попередньо розглянутi рiчний звiт Товариства, в тому числi рiчна фiнансова
звiтнiсть Товариства, консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства,
Звiти незалежного аудитора щодо аудиту рiчної фiнансової звiтностi та
консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що
закiнчився 31.12.2019 року, Звiт Правлiння Товариства про результати
дiяльностi за 2019 рiк.
У 2020 роцi Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направленi на
захист iнтересiв акцiонерiв Товариства, забезпечення ефективного здiйснення
керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, скликання та проведення загальних зборiв Товариства та прийняття вiдповiдних рiшень з питань,
обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебiйної
роботи Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства.
Результати роботи Товариства в минулому роцi виявилися гiршими, нiж
хотiлося б, але краще, нiж могло бути. Так, зниження дiлової активностi в
країнi на фонi пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних i обмежувальних заходiв в 2020 роцi вплинуло i на обсяги реалiзацiї продукцiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", i, як наслiдок, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, отриманий Товариством за 2020 рiк, зменшився порiвняно з 2019 роком на
99,61% до 13 922 тис. грн. При цьому фiнансовий план ПАТ "IНТЕРПАЙП

НТЗ" на 2020 рiк виконаний за основними показниками, якi характеризують
доходи та прибутки Товариства. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2020
рiк становить 63 044 тис. грн. проти 4 350 667 тис. грн. за 2019 рiк, а чистий
дохiд вiд реалiзацiї за 2020 рiк склав 9 470 237 тис. грн., що на 35,24% менше
нiж за 2019 рiк. Не дивлячись на певне зниження фiнансових результатiв ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" Наглядова рада позитивно оцiнює його прибуткову
дiяльнiсть в поточних макроекономiчних умовах.
У 2021 роцi Наглядова рада планує продовжувати роботу з координацiї дiй
Правлiння Товариства для подальшого впровадження заходiв з метою покращення фiнансового стану Товариства, реалiзацiї проектiв модернiзацiї та
технiчного переоснащення, контролю за органiзацiєю належного виконання
iнвестицiйних програм, а також удосконалення системи управлiння та
пiдвищення iнвестицiйної привабливостi Товариства.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
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З питань аудиту

З питань призначень
З винагород

Інше (зазначити)
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X
X
Комiтет з питань призначень та Комiтет з
винагород об'єднано в Комiтет Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Персональний склад комітетів
I. Починаючи з 01.01.2020 року
та до 02.06.2020 року Комiтет з
питань аудиту працював у
складi, обраному Наглядовою
радою Товариства 26 грудня
2018 року (протокол засiдання
№612), а саме:
1) Трипольський Георгiй Олегович - Голова Комiтету з питань аудиту, незалежний директор.
2) Юрченко Iгор Петрович член Комiтету, незалежний директор.
3) Морозов Денис Володимирович - член Комiтету.
Головою Комiтету з питань аудиту був Трипольський Георгiй
Олегович - незалежний директор.
II. Починаючи з 02.06.2020 року
Комiтет з питань аудиту
працює у складi, обраному Наглядовою радою Товариства 02
червня 2020 року (протокол
засiдання №743), а саме:
1. Юрченко Iгор Петрович незалежний директор;
2. Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор;
3. Морозов Денис Володимирович.
Головою Комiтету з питань аудиту обрано Юрченко Iгоря
Петровича - незалежного директора.

I. З 01.01.2020 року по
02.06.2020 року Комiтет з питань призначень та визначення
винагороди посадовим особам
працював у складi, обраному
Наглядовою радою Товариства

26 грудня 2018 року (протокол
засiдання №612), а саме:
1) Юрченко Iгор Петрович незалежний директор.
2) Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор.
3) Храйбе Фадi Зейнович представник акцiонера
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPЕ LIMITED).
Головою Комiтету з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам був
Юрченко Iгор Петрович - незалежний директор.
II. З 02.06.2020 року Комiтет з
питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам працює у складi, обраному Наглядовою радою Товариства 02 червня 2020 року
(протокол засiдання №743), а
саме:
1) Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор.
2) Юрченко Iгор Петрович незалежний директор.
3) Храйбе Фадi Зейнович представник акцiонера КЛВ
ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
Головою Комiтету з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам
обрано Трипольського Георгiй
Олеговича - незалежного директора.
Чи проведені засідання
комітетів наглядової ради,
загальний опис прийнятих на
них рішень

Органiзацiйною формою роботи Комiтету з питань аудиту є засiдання, якi
проводяться в мiру необхiдностi. Засiдання Комiтету з питань аудиту може
проводитися у формi:
1) спiльної присутностi членiв Комiтету у визначеному мiсцi для обговорення
питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної присутностi);
2) письмового опитування.
Голосування з питань порядку денного засiдання Комiтету з питань аудиту у
формi спiльної присутностi проводиться вiдкритим способом (пiдняттям рук).
Голосування з питань порядку денного засiдання Комiтету з питань аудиту у
формi письмового опитування проводиться з використанням бюлетенiв для
голосування.
Протягом звiтного перiоду Комiтет з питань аудиту провiв двадцять три
засiдання, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд
Наглядової ради i вiдносяться до предмету вiдання Комiтету з питань аудиту,
та надав свої пропозицiї (рекомендацiї) вiдносно цих питань. Протягом
звiтного перiоду основними питаннями, що розглядалися Комiтетом з питань
аудиту, були:
- пiдготовка та розгляд звiту Комiтету з питань аудиту за 2-ге пiврiччя 2019
року;
- розгляд Звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"МIЛА-АУДИТ" щодо огляду промiжної фiнансової звiтностi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 30 вересня 2019 року;
- розгляд Звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту) ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"МIЛА-АУДИТ" щодо огляду промiжної консолiдованої фiнансової звiтностi
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 30 вересня 2019 року;
- затвердження висновкiв щодо незалежностi i об'єктивностi проведення огляду промiжної фiнансової звiтностi та промiжної консолiдованої фiнансової
звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 30 вересня 2019 року та
незалежностi аудитора (аудиторської фiрми);
- розгляд рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що
закiнчився 31.12.2019 р., та надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо прийняття рiшення за результатами розгляду цiєї звiтностi;
- розгляд рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., та надання пропозицiй Наглядовiй радi
щодо прийняття рiшення за результатами розгляду цiєї звiтностi;
- розгляд Аудиторського звiту (Звiту незалежного аудитора) щодо рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня
2019
року,
наданого
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ";
- розгляд Звiту незалежного аудитора (Аудиторського звiту) щодо аудиту
консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ";
- розгляд Додаткового звiту щодо рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ
ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ";
- розгляд Додаткового звiту щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, наданого
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ";
- затвердження висновкiв щодо незалежностi i об'єктивностi проведення
зовнiшнього аудиту ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та незалежностi аудитора
(аудиторської фiрми);
- пiдготовка та розгляд звiту Комiтету з питань аудиту за 1-ше пiврiччя 2020
року;
- розгляд фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за перше пiврiччя
2020 року та за дев'ять мiсяцiв 2020 року, складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
- погодження промiжної iнформацiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2 i 3 квартали
2020 року;
- розгляд консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за
перше пiврiччя 2020 року та за дев'ять мiсяцiв 2020 року, пiдготовленої
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
- монiторинг цiлiсностi фiнансової iнформацiї, яка надається ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числi iнформацiї, що пiдлягає оприлюдненню
вiдповiдно до чинного законодавства;
- перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та юридичною особою, що перебуває пiд
контролем ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ";
- внесення змiн до "Порядку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв
аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 08 липня 2019 року (протокол засiдання №651).
Рiшення Комiтету з питань аудиту приймаються простою бiльшiстю голосiв
членiв Комiтету, якi беруть участь у засiданнi. Кожен член Комiтету з питань
аудиту має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Комiтету пiд
час прийняття рiшень Голова Комiтету з питань аудиту має право
вирiшального голосу.
У разi дострокового припинення повноважень члена Комiтету i до обрання
всього складу Комiтету з питань аудиту засiдання Комiтету є правомочними
для вирiшення питань вiдповiдно до його предмету вiдання за умови, що
кiлькiсть членiв Комiтету, повноваження яких є чинними, становить бiльше

половини його складу.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИСНОВКИ КОМIТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ
ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТI ПРОВЕДЕНОГО ЗОВНIШНЬОГО АУДИТУ
ТОВАРИСТВА,
ЗОКРЕМА
НЕЗАЛЕЖНОСТI
АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ).
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2020 року
проведений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "МIЛА-АУДИТ" (надалi - ТОВ "АФ
"МIЛА-АУДИТ") згiдно з договором №03/09/19-19/4470 про надання послуг з
аудиту фiнансової звiтностi вiд 09.10.2019 року, умови якого були затвердженi
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07 жовтня 2019 року (протокол
засiдання №681).
ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" надає послуги, дотримуючись Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть", Кодексу етики та встановлених аудиторською
фiрмою етичних вимог, в тому числi до незалежностi.
ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" дотримується фундаментальних принципiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (РМСЕБ), а саме:
Чеснiсть. При виконанi своїх професiйних обов'язкiв кожний працiвник
аудиторської фiрми повинен бути прямим та чесним у всiх професiйних та
дiлових стосунках;
Об'єктивнiсть. Працiвник аудиторської фiрми не повинен допускати
упередженостi, конфлiкту iнтересiв або неналежного впливу з боку iнших осiб
на його професiйнi або дiловi судження;
Професiйна компетентнiсть та належна ретельнiсть. Фахiвцi аудиторської
фiрми зобов'язанi постiйно пiдтримувати професiйнi знання та навички па
рiвнi, потрiбному для надання клiєнтовi компетентних професiйних послуг,
що базуються на знаннях сучасних тенденцiй практики, законодавства та
технологiї. Ретельнiсть стосується обов'язку фахiвцiв дiяти ретельно, обережно, своєчасно та вiдповiдно до вимог завдання;
Конфiденцiйнiсть. Працiвники аудиторської фiрми зобов'язанi поважати
конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої в результатi професiйних та дiлових
стосункiв, i не розголошувати таку iнформацiю третiм сторонам без належних
та визначених повноважень, якщо немає юридичного чи професiйного права
для розголошення цiєї iнформацiї;
Професiйна поведiнка. Фахiвець аудиторської фiрми повинен створювати та
пiдтримувати гарну дiлову репутацiю аудиторської фiрми, утримуючись вiд
будь-яких дiй, що можуть дискредитувати професiю.
ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" суворо контролює дотримання норм незалежностi.
Щороку у письмових заявах персонал аудиторської фiрми пiдтверджує дотримання конфiденцiйностi своєї роботи, незалежнiсть та неупередженiсть при
виконання завдань з аудиту. Недотримання етичних принципiв, полiтики та
процедур незалежностi може призводити до дисциплiнарних санкцiй.
Ротацiя ключових партнерiв iз завдання та рецензiатiв проводиться не рiдше
одного разу на сiм рокiв. Ключовi партнери з аудиту, вiдповiдальнi з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi, припиняють свою участь в
обов'язковому аудитi фiнансової звiтностi пiдприємства, що становить
суспiльний iнтерес, не пiзнiше нiж через сiм рокiв з дати їх призначення. Вони
не мають права брати участь у виконаннi завдання з обов'язкового аудиту
цього пiдприємства протягом наступних трьох рокiв.
Вiдповiдальнiсть за вирiшення питань щодо незалежностi, чесностi,
об'єктивностi та дотримання персоналом аудиторської фiрми iнших етичних
принципiв покладається на директора ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ".
Як зазначено у Звiтi про прозорiсть ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" за 2019 рiк,
який оприлюднено на власному сайтi аудиторської фiрми за посиланням
http://mila-audit.com.ua/files/file/zvit_pro_prozorist_za_2019.pdf,
ТОВ
"АФ
"МIЛА-АУДИТ" вживає необхiдних заходiв для забезпечення незалежностi
пiд час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених мiжнародними
стандартами аудиту, зокрема, недопущення iснуючого або потенцiйного

конфлiкту iнтересiв, а також впливу договiрних або iнших вiдносин, у яких
беруть участь аудитор, суб'єкт аудиторської дiяльностi, аудиторська мережа,
власники (засновники, учасники), посадовi особи i працiвники суб'єкта
аудиторської дiяльностi, iншi особи, залученi до надання аудиторських послуг,
та пов'язанi особи суб'єкта аудиторської дiяльностi.
Згiдно iз загальними цiлями i процедурами ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" щодо
принципiв незалежностi, чесностi, об'єктивностi, конфiденцiйностi та норм
професiйної поведiнки в аудиторськiй фiрмi встановлено отримання не
рiдше одного разу на рiк вiд спiвробiтникiв, та iнших осiб, залучених до виконання завдання, пiдтвердження того, що:
а) вони ознайомленi з вимогами i процедурами аудиторської органiзацiї щодо
принципiв незалежностi, чесностi, об'єктивностi, конфiденцiйностi та нормами
професiйної поведiнки;
б) не iснує вiдносин, якi порушують принцип незалежностi, i не здiйснюються
операцiї, що суперечать принципам професiйної дiяльностi аудиторської
фiрми.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" до початку виконання завдань з обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi директор отримує вiд ключового партнера з аудиту та
аудиторiв, якi безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання
з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi юридичної особи, пiдтвердження
незалежностi.
В разi наявностi вiдповiдних загроз вживаються розробленi аудиторською
фiрмою застережнi заходи для зменшення ризикiв щодо їх настання.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" аудиторська фiрма вiдмовляється вiд надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi пiдприємству, що становить
суспiльний iнтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана вiд цього
пiдприємства, щорiчно перевищує 15 вiдсоткiв загальної суми чистого доходу
вiд надання послуг таким суб'єктом аудиторської дiяльностi впродовж п'яти
рокiв поспiль.
Якщо загальна сума винагороди, отримана вiд пiдприємства, що становить
суспiльний iнтерес, за кожен з останнiх трьох рокiв поспiль перевищує 15
вiдсоткiв загальної суми чистого доходу вiд надання послуг аудиторською
фiрмою з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi, ТОВ "АФ
"МIЛА-АУДИТ" iнформує про це аудиторський комiтет пiдприємства i
вживає заходiв для забезпечення незалежностi, узгоджених з аудиторським
комiтетом.
Аудитор надав Товариству письмовi пiдтвердження, що у зв'язку iз
здiйснюваним аудитом вiн пiдтверджує вiдсутнiсть будь-яких вiдносин мiж
аудиторською групою, iншими працiвниками ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" i
Товариством, її директорами та вищим управлiнським персоналом, якi могли б
обгрунтовано сприйматися як такi, що впливають на об'єктивнiсть i
незалежнiсть.
З урахуванням вищевикладеного та iнших супутнiх чинникiв, Комiтет з питань
аудиту вважає, що ТОВ "АФ "МIЛА-АУДИТ" є незалежним в тому значеннi,
яке надається даному поняттю у вiдповiдних нормативних актах та
професiйних стандартах, а також вважає, що об'єктивнiсть вiдповiдального
партнера з аудиту i членiв аудиторської групи не порушена.
Органiзацiйною формою роботи Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є засiдання, якi проводяться в мiру
необхiдностi. Засiдання Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам може проводитися у формi:
1) спiльної присутностi членiв Комiтету у визначеному мiсцi для обговорення
питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної присутностi);
2) письмового опитування.
Голосування з питань порядку денного засiдання Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у формi спiльної
присутностi проводиться вiдкритим способом (пiдняттям рук).
Голосування з питань порядку денного засiдання Комiтету з питань призна-

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається
інформація щодо їх
компетентності та
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чень та визначення винагороди посадовим особам у формi письмового опитування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Протягом звiтного перiоду Комiтет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам провiв дванадцять засiдань, на яких попередньо
розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради i вiдносяться
до предмету вiдання Комiтету з питань призначень та визначення винагороди
посадовим особам та надав свої пропозицiї (рекомендацiї) вiдносно цих питань. Протягом звiтного перiоду основними питаннями в роботi Комiтету з
питань призначень та визначення винагороди посадовим особам стали:
- пiдготовка та розгляд звiту Комiтету з питань призначень i винагород за 2019
рiк;
- пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" щодо
доцiльностi внесення змiн до Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ";
- пiдготовка Звiту про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" за 2019 рiк;
- розробка Порядку проведення оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та надання пропозицiй Наглядовiй радi
щодо його затвердження;
- органiзацiя проведення оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк;
- розгляд результатiв оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк;
- розгляд результатiв оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рiк;
- пiдготовка рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо будь-яких змiн у
структурi, розмiрi, складi та роботi Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд та пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
щодо обрання члена Правлiння Товариства;
- погодження кандидатур осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, при
призначеннi;
- пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi щодо проекту Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ";
- пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi щодо форми та iстотних умов
контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Комiтету, якi беруть
участь у засiданнi. Кожен член Комiтету з питань призначень та визначення
винагороди посадовим особам має один голос. У разi рiвного розподiлу
голосiв членiв Комiтету пiд час прийняття рiшень Голова Комiтету з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам має право
вирiшального голосу.
У разi дострокового припинення повноважень члена Комiтету i до обрання
всього складу Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам засiдання Комiтету є правомочними для вирiшення питань
вiдповiдно до його предмету вiдання за умови, що кiлькiсть членiв Комiтету,
повноваження яких є чинними, становить бiльше половини його складу.
За результатами проведеної оцiнки компетентностi та ефективностi кожного з
Комiтетiв Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено:
1) Комiтетом з питань аудиту та Комiтетом з питань призначень та визначення
винагороди посадовим особам виконано основнi функцiї, задачi та обов'язки,
встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства", Положенням про
Наглядову раду, Положенням про Комiтет Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комiтет Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди
посадовим особам та iншими нормативними документами, якi регулюють
дiяльнiсть Товариства.
2) Кiлькiсний склад кожного з Комiтетiв становить три особи, у тому числi двi
особи - незалежнi директори. Очолюються Комiтети незалежними директорами.

Склад Комiтетiв повнiстю вiдповiдає вимогам, встановленим статтею 56 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комiтети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцiй. Квалiфiкацiя членiв
Комiтетiв надає можливiсть забезпечити сумлiнну та квалiфiковану роботу
Комiтетiв.
3) Трипольський Г.О. та Юрченко I.П. - незалежнi директори, вiдповiдають
ознакам незалежностi, встановленим статтею 53-1 Закону України "Про
акцiонернi товариства", не знаходились пiд впливом акцiонерiв та/або виконавчого органу Товариства при прийняттi ними рiшень на засiданнях
Комiтетiв, дотримуються високого рiвня незалежностi пiд час здiйснення
функцiй члена Наглядової ради.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцiнку дiяльностi
Оцінка роботи наглядової
Наглядової ради, Комiтетiв Наглядової ради i членiв Наглядової ради за 2020
ради
рiк.
Оцiнка проведена вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Порядку
проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради, Комiтетiв Наглядової ради i
кожного члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання
iнформацiї про ефективнiсть дiяльностi Наглядової ради, Комiтетiв Наглядової
ради i членiв Наглядової ради, вiдповiднiсть їх роботи потребам Товариства та
виявлення напрямкiв, в яких дiяльнiсть Наглядової ради, Комiтетiв Наглядової
ради i членiв Наглядової ради може бути полiпшена.
За результатами проведеної оцiнки складу, структури та дiяльностi Наглядової
ради як колегiального органу зроблено наступнi висновки:
1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всi напрямки дiяльностi
Товариства, за якими Наглядова рада здiйснює контроль. Склад Наглядової
ради та кiлькiсть незалежних членiв Наглядової ради вiдповiдають вимогам
чинного законодавства України.
Колективна придатнiсть Наглядової ради вiдповiдає розмiру та особливостям
дiяльностi Товариства.
Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвiд, необхiднi для
здiйснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розумiння тих сфер
дiяльностi Товариства, за якi її члени вiдповiдальнi, а також має досвiд i навички здiйснювати ефективне управлiння Товариством.
2. Структура Наглядової ради забезпечує можливiсть виконання Наглядовою
радою Товариства функцiй належним чином.
Наглядова рада Товариства має достатню кiлькiсть членiв, якi володiють
знаннями, навичками та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що дає
змогу професiйно обговорювати питання, щодо яких приймаються рiшення.
Члени Наглядової ради Товариства володiють навичками для вiдстоювання
своїх поглядiв i впливу на процес колективного прийняття рiшень, а також
мають можливiсть здiйснювати ефективний нагляд за рiшеннями, прийнятими
Правлiнням Товариства, та їх виконанням.
3. Дiяльнiсть Наглядової ради є задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та
напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Статут та локальнi нормативно-правовi акти Товариства чiтко i в повнiй мiрi
регулюють питання дiяльностi Наглядової ради. Всi члени Наглядової ради
демонструють незалежнiсть в ухваленнi рiшень, вiльнi вiд зовнiшнього впливу. Засiдання Наглядової ради плануються заздалегiдь i проводяться
вiдповiдно до вимог Положення про Наглядову раду Товариства. Члени
Наглядової ради придiляють достатньо часу для вивчення дiяльностi Товариства та його специфiки для ефективного виконання своїх функцiй.
Наглядова рада не бере участь у поточному управлiннi Товариством, а члени
Наглядової ради постiйно працюють над пiдвищенням власної квалiфiкацiї,
безпечностi та надiйностi Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено пiдходять до виконання своїх завдань здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
З метою оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової

ради Наглядова рада провела iндивiдуальну оцiнку дiяльностi Наглядової ради, за результатами якої встановлено:
1. Храйбе Фадi Зейнович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями i, в цiлому, вносить серйозний
вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцiй; придiляє достатню
кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi.
2. Єсаулов Геннадiй Олександрович - є компетентним,
має належнi
професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями i, в цiлому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцiй; придiляє
достатню кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi.
3. Морозов Денис Володимирович - є компетентним,
має належнi
професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями i, в цiлому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцiй; придiляє
достатню кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi.
4. Юрченко Iгор Петрович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями i, в цiлому, вносить серйозний
вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцiй; придiляє достатню
кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi.
5. Трипольський Георгiй Олегович - є компетентним,
має належнi
професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями i, в цiлому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцiй; придiляє
достатню кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi.
Нижче наведено iнформацiю про членiв Наглядової ради Товариства, включаючи iнформацiю про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб
або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну у 2020 роцi:
Храйбе Фадi Зейнович, Голова Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED). Член Наглядової ради
з квiтня 2017 року. Очолює Наглядову раду Товариства з червня 2017 року. З
грудня 2018 року є членом Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.
Освiта - вища. У 2004 роцi отримав ступiнь МВА в бiзнес-школi INSEAD,
Францiя. Має великий управлiнський досвiд в промисловостi, значний досвiд
у сферi формування цiнової стратегiї, середньо- i довгостроковому плануваннi
виробництва, а також значний досвiд стратегiчного управлiння проектами в
промисловостi. У iнших юридичних особах обiймає наступнi посади: член
Ради Директорiв, Головний Виконавчий Директор IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС
ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC) - оплачувана дiяльнiсть; Голова
Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - представник
акцiонера СТIЛ.УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) - безоплатна
дiяльнiсть; Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" - безоплатна
дiяльнiсть; Голова Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" - безоплатна дiяльнiсть; директор НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH
AMERICAN INTERPIPE, INC.) - оплачувана дiяльнiсть.
Храйбе Ф.З. ефективно та успiшно виконує функцiї як члена Наглядової ради,
так i Голови Наглядової ради, якi полягають у органiзацiї роботи Наглядової
ради, скликаннi засiдань ради, головуваннi на засiданнях ради, органiзацiї
проведення спiльних засiдань Наглядової ради та Правлiння Товариства.
Єсаулов Геннадiй Олександрович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Наглядової ради з квiтня 2016 року, заступник Голови Наглядової
ради з червня 2017 року. Освiта - вища. Має багаторiчний досвiд управлiння
промисловими пiдприємствами, реалiзацiї масштабних iнвестицiйних та виробничих проектiв. За основним мiсцем роботи є директором з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння науково-дослiдних робiт
та технологiї процесiв Служби операцiйного директора ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (оплачувана дiяльнiсть). У iнших юридичних особах обiймає посади: Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКIСТЬ" - безоплатна дiяльнiсть;
директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумiсництвом) - оплачувана
дiяльнiсть; директор ТОВ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (за
сумiсництвом) - оплачувана дiяльнiсть.
Єсаулов Г.О. ефективно та успiшно виконує функцiї як члена Наглядової ра-

ди, так i заступника Голови Наглядової ради Товариства, якi полягають у
виконаннi обов'язкiв та повноважень Голови Наглядової ради при його
вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.
Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Наглядової ради з квiтня 2006 року. З грудня 2018 року є членом
Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. Освiта вища. Має високi результати з управлiння бiзнес-процесами, довгострокового
економiчного планування та фiнансового моделювання дiяльностi
пiдприємств, бюджетування, iнвестицiйного аналiзу, контролю та оптимiзацiї
поточної дiяльностi. За основним мiсцем роботи є директором ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана дiяльнiсть). У iнших юридичних особах обiймає наступнi посади: член Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
- безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ" - безоплатна дiяльнiсть; член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП
СА (INTERPIPE EUROPE SA) - безоплатна дiяльнiсть; член Ради Директорiв
КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) - безоплатна дiяльнiсть; член
Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НIКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ - безоплатна
дiяльнiсть; член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE
LIMITED) - безоплатна дiяльнiсть; член Ради Директорiв КЛВ ЛIМIТЕД
(KLW LIMITED) - безоплатна дiяльнiсть; член Ради Директорiв СТIЛ.УАН
ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) - безоплатна дiяльнiсть; радник з питань
фiнансової полiтики ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумiсництвом) оплачувана дiяльнiсть.
Юрченко Iгор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018
року по червень 2020 року був Головою Комiтету Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам. З 02 червня 2020 року очолює Комiтет Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. Освiта - вища. Має бiльше нiж
двадцятирiчний досвiд роботи у сферi корпоративного права. Має безспiрну
незалежну позицiю та демонструє високi дiловi та моральнi якостi пiд час виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, надiлений необхiдним станом
свiдомостi, що дозволяє приймати виваженi та неупередженi рiшення пiд час
роботи Наглядової ради та чiтко розумiє важливiсть наявностi та висловлення
незалежної думки та позицiї пiд час здiйснення захисту прав як акцiонерiв Товариства. За основним мiсцем роботи є начальником Управлiння з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв ТОВ "IстВан" (оплачувана
дiяльнiсть). У iнших юридичних особах обiймає наступнi посади: член
Наглядової ради АТ "НЗФ" - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради АТ
"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради АТ
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради ПрАТ
"СПЕЦТЕХНIКА" - безоплатна дiяльнiсть; директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ"
(за сумiсництвом) - оплачувана дiяльнiсть.
Трипольський Георгiй Олегович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" - незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З
грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комiтету Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З 02 червня 2020 року очолює
Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та
визначення винагороди посадовим особам. Освiта - вища. Має значний досвiд
роботи в сферi корпоративного права та реалiзацiї корпоративних проектiв.
Надiлений високим рiвнем незалежностi вiд iнших членiв Наглядової ради,
Правлiння Товариства, акцiонерiв тощо, що дозволяє йому незаангажовано
оцiнювати ризики, що виникають в дiяльностi Товариства та приймати
справедливi та кориснi для Товариства рiшення без вiдстоювання своїх особистих iнтересiв чи iнтересiв третiх осiб. За основним мiсцем роботи є головним
спецiалiстом-юрисконсультом вiддiлу перспективних корпоративних проектiв
Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв ТОВ
"IстВан" (оплачувана дiяльнiсть). У iнших юридичних особах обiймає
наступнi посади: член Наглядової ради АТ "НЗФ" - представник акцiонера
SOFALON INVESTMENTS LIMITED - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової
ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - представник акцiонера EXSEED

INVESTMENTS LIMITED - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради АТ
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - представник акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS
LIMITED - безоплатна дiяльнiсть; член Наглядової ради АТ "ЗЗФ" - представник акцiонера TAPESTA LIMITED - безоплатна дiяльнiсть; директор ТОВ
"ГЕНАВIА-IНВЕСТ" (за сумiсництвом) - оплачувана дiяльнiсть; директор
ДП "ГАРАНТ К." (за сумiсництвом) - оплачувана дiяльнiсть; спецiалiст
вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумiсництвом) оплачувана дiяльнiсть.
Всi члени Наглядової ради є компетентними, мають належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi, мають великий управлiнський досвiд, в тому числi в iнших
юридичних особах. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради, як посадових осiб
iнших юридичних осiб, оцiнюється позитивно. Голова та члени Наглядової
ради Товариства, якi додатково займають посади в органах управлiння iнших
юридичних осiб, мають при цьому можливiсть придiляти значний час ефективному виконанню своїх функцiй у складi Наглядової ради Товариства.
Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кiлькiсть членiв, якi:
1) володiють знаннями та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що
дає змогу професiйно обговорювати питання, щодо яких приймаються
рiшення;
2) володiють навичками для вiдстоювання своїх поглядiв i впливу на процес
колективного прийняття рiшень;
3) мають можливiсть ефективно здiйснювати нагляд за рiшеннями, прийнятими Правлiнням, та їx виконанням.
Вiдповiдно до проведеної оцiнки кожного з незалежних членiв Наглядової
ради встановлено:
1) Юрченко Iгор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" незалежний директор
вiдповiдає вимогам щодо незалежностi членiв
Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства".
Володiє знаннями у сферах корпоративного управлiння i фiнансової дiяльностi
та їх регулювання в обсягах, необхiдних для ефективного виконання
обов'язкiв у Наглядовiй радi Товариства.
Рiвень незалежностi члена Наглядової ради Юрченко I.П. є високим та його
робота дозволяє уникнути можливостi прийняття Наглядовою радою
необ'єктивних рiшень.
2) Трипольський Георгiй Олегович, член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" - незалежний директор вiдповiдає вимогам щодо незалежностi членiв
Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства".
Володiє знаннями у сферах корпоративного управлiння i фiнансової дiяльностi
та їх регулювання в обсягах, необхiдних для ефективного виконання
обов'язкiв у Наглядовiй радi Товариства.
Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точу зору неупереджено,
виважено та з метою дотримання максимально ефективного здiйснення Наглядовою радою своєї дiяльностi.
За результатами проведеної оцiнки компетентностi та ефективностi кожного з
Комiтетiв Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено:
1) Комiтетом з питань аудиту та Комiтетом з питань призначень та визначення
винагороди посадовим особам виконано основнi функцiї, задачi та обов'язки,
встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства", Положенням про
Наглядову раду, Положенням про Комiтет Наглядової ради ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комiтет Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди
посадовим особам та iншими нормативними документами, якi регулюють
дiяльнiсть Товариства.
2) Кiлькiсний склад кожного з Комiтетiв становить три особи, у тому числi двi
особи - незалежнi директори. Очолюються Комiтети незалежними директорами.
Склад Комiтетiв повнiстю вiдповiдає вимогам, встановленим статтею 56 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комiтети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцiй. Квалiфiкацiя членiв
Комiтетiв надає можливiсть забезпечити сумлiнну та квалiфiковану роботу

Комiтетiв.
3) Трипольський Г.О. та Юрченко I.П. - незалежнi директори, вiдповiдають
ознакам незалежностi, встановленим статтею 531 Закону України "Про
акцiонернi товариства", не знаходились пiд впливом акцiонерiв та/або виконавчого органу Товариства при прийняттi ними рiшень на засiданнях
Комiтетiв, дотримуються високого рiвня незалежностi пiд час здiйснення
функцiй члена Наглядової ради.
ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦIНКИ:
За результатами проведеної оцiнки дiяльностi Наглядової ради, Комiтетiв
Наглядової ради i членiв Наглядової ради за пiдсумками роботи за 2020 рiк,
встановлено:
1) Дiючий склад Наглядової ради Товариства є збалансованим i представлений
професiоналами з необхiдними навичками, вiдмiнними характеристиками та
значним досвiдом роботи, якi мають необхiдний рiвень квалiфiкацiї, великий
професiйний та управлiнський досвiд в промисловостi. Члени Наглядової ради
розумiють свої повноваження та вiдповiдальнiсть, дотримуються високих
професiйних i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв.
2) Колективна придатнiсть Наглядової ради Товариства вiдповiдає особливостям дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне
розумiння сфер дiяльностi Товариства, а також навички та досвiд, необхiднi
для здiйснення Наглядовою радою Товариства її повноважень.
3) Наглядова рада має достатню кiлькiсть членiв, якi володiють знаннями, навичками та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що дає змогу
професiйно обговорювати питання, щодо яких приймаються рiшення. Склад
Наглядової ради та кiлькiсть незалежних директорiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Члени Наглядової ради володiють навичками для вiдстоювання своїх поглядiв
i впливу на процес колективного прийняття рiшень. Члени Наглядової ради
Товариства мають можливiсть здiйснювати ефективний нагляд за рiшеннями,
прийнятими Правлiнням Товариства, та їх виконанням.
4) Голова Наглядової ради здiйснює ефективну роботу Наглядової ради,
пiдготовку i проведення засiдань Наглядової ради. На засiданнях Наглядової
ради створена атмосфера вiдкритостi та довiри при розглядi питань.
Спостерiгається високий рiвень взаємодiї мiж Головою та членами Наглядової
ради.
Голова Наглядової ради забезпечує професiйну i особисту взаємодiю мiж членами Наглядової ради, сприяє ефективним комунiкацiям Наглядової ради з
Правлiнням Товариства. Мiж Головою Наглядової ради i Головою Правлiння
чiтко роздiленi сфери вiдповiдальностi та повноваження.
Голова Наглядової ради спiлкується з членами Наглядової ради мiж
засiданнями Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання своїх функцiй та обов'язкiв.
5) Склад Комiтетiв Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань,
досвiду i компетенцiї членiв Комiтетiв є збалансованим i оптимальним для
ефективної роботи Наглядової ради i поточних потреб Товариства. Комiтети
Наглядової ради пiдтримують належну взаємодiю. Така взаємодiя, в тому
числi, досягнута шляхом перехресної участi членiв одного Комiтету
Наглядової ради Товариства в iншому Комiтетi. При цьому, кожний Комiтет
Наглядової ради Товариства очолює рiзний Голова, що запобiгає виникненню
в їх дiяльностi конфлiкту iнтересiв. Голова Наглядової ради Товариства не
очолює жодний з Комiтетiв.
Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кiлькiсть незалежних директорiв, Комiтети Наглядової ради, їх повноваження вiдповiдають
вимогам чинного законодавства України, а також особливостям дiяльностi
Товариства. Ефективнiсть роботи Наглядової ради, як органу управлiння,
оцiнюється на належному рiвнi. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020
роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi
Товариства i положенням його установчих документiв.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні

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 (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член
Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть
бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських товариств, а саме
народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури,
суду, Служби безпеки України, Нацiональної полiцiї України, державнi
службовцi, крiм випадкiв, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства". Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд
заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить
цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти
власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути Головою та
членами Наглядової ради. Посадовi особи органiв Товариства повиннi
володiти знаннями, квалiфiкацiєю та досвiдом, високими професiйними та
моральними якостями, необхiдними для виконання своїх посадових обов'язкiв
та мати бездоганну дiлову репутацiю.

X
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X

Як 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

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу
Костенко Сергiй Олексiйович Голова Правлiння

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не розподiлено
мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Детальна
iнформацiя про функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента"
керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Богдан Дмитро Олексiйович член Правлiння

Бєсєднов Сергiй Вiкторович член Правлiння

Кузьменко Сергiй Володимирович - член Правлiння

Новохатнiй Володимир Акимович - член Правлiння

Портретний Олег Iванович член Правлiння

Соколова Iрина Володимирiвна
- член Правлiння

Стус Володимир Миронович член Правлiння

роздiлу VII "Звiт

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не розподiлено
мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Детальна
iнформацiя про функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у
пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента"
роздiлу VII "Звiт
керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не розподiлено
мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Детальна
iнформацiя про функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради наведена у
пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента"
роздiлу VII "Звiт
керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї.
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не розподiлено
мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Детальна
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пунктi 9 "Повноваження посадових осiб емiтента"
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Трегуб Олег Євгенович - член
Правлiння

Горяний Костянтин Iванович член Правлiння
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органу; визначення, як
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фінансово-господарській
діяльності товариства
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Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Правлiння може
проводитися у формi:
1) спiльної присутностi членiв Правлiння у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної
присутностi);
2) письмового опитування.
Голосування з питань порядку денного засiдання Правлiння у формi спiльної
присутностi проводиться вiдкритим способом (пiдняттям рук).
Голосування з питань порядку денного засiдання Правлiння у формi письмового опитування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Протягом 2020 року Правлiння Товариства провело 68 засiдань, на яких було
розглянуто 86 питань, вiднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенцiї Правлiння Товариства. Переважна бiльшiсть засiдань
Правлiння проведена за участю всiх членiв Правлiння Товариства. Кiлькiсть
засiдань, якi вiдбулись, значно перевищує кiлькiсть, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхiднiстю оперативного вирiшення питань,
що вiдносяться до повноважень Правлiння Товариства.
По всiх питаннях порядку денного засiдань Правлiння його члени голосували
особисто та рiшення приймалися простою бiльшiстю голосiв, з врахуванням
того, що кожний член Правлiння має один голос. Всi рiшення, прийнятi
Правлiнням Товариства, оформлювалися протоколами, якi вiв секретар. Процедура скликання та проведення засiдань Правлiння Товариства визначена в
Положеннi про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Серед основних питань, якi розглядалися Правлiнням Товариства у звiтному
перiодi, були:
- органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних загальних зборiв Товариства;
- прийняття рiшення про страхування майна Товариства;
- прийняття рiшень щодо списання, передачi в оренду та вiдчуження основних
засобiв Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- прийняття рiшень щодо призначення та звiльнення директорiв з напрямiв
дiяльностi, головного iнженера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що
безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння, та подання на узгодження до
Наглядової ради;
- надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненнi яких є

заiнтересованiсть;
- прийняття рiшень про надання Товариством благодiйної фiнансової допомоги;
- про вибiр оцiнювачiв майна;
- прийняття рiшень про надання благодiйної допомоги комунальним
пiдприємствам, органiзацiям, установам, неприбутковим органiзацiям;
- про органiзацiю оздоровлення робiтникiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", їх дiтей
та членiв сiмей протягом лiтнього сезону 2020 року;
- прийняття рiшень про надання соцiальної допомоги жителям Iндустрiального
та Самарського районiв м. Днiпра.
Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому бере участь
бiльше половини його складу. Засiдання Правлiння вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно вiдсутнi Голова Правлiння або особа, яка
виконує його обов'язки, та заступник Голови Правлiння.
Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв
Правлiння, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Правлiння кожний член
Правлiння має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння
пiд час прийняття рiшень, Голова Правлiння має право вирiшального голосу.
Iнформацiя про дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у звiтному перiодi була прибутковою,
хоча обсяги доходу вiд реалiзацiї продукцiї зменшились, що пов'язане iз
падiнням обсягiв реалiзацiї трубної та залiзничної продукцiї на внутрiшньому
ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числi, зменшенням дiлової
активностi в регiонi внаслiдок пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв. Зокрема, за пiдсумками 2020 року чистий
дохiд вiд реалiзацiї Товариства склав 9 470 237 тис. грн., що на 35,25% менше
нiж за аналогiчний перiод 2019 року. Чистий прибуток ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" за 2020 року склав 13 922 тис. грн., що на 99,61% менше нiж за 2019 рiк.
Показники EBIT та EBITDA Товариства також скоротились: на 21,37% та
17,37% вiдповiдно, проте все ще залишались високими. При цьому,
спiввiдношення мiж EBITDA i зобов'язаннями в ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за
рахунок скорочення обсягу зобов'язань за пiдсумками 2020 року збiльшилось,
що позитивно впливає на платоспроможнiсть Товариства.
Аналiз звiтностi та результатiв роботи ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рiк
показав: зростання спiввiдношення мiж власним капiталом i зобов'язаннями, а
також мiж EBITDA та зобов'язаннями, покращення платiжної дисциплiни i
наявнiсть чистого та операцiйного прибутку Товариства на фонi зменшення
його фiнансових результатiв внаслiдок падiння обсягiв продажiв.
Детальна iнформацiя про результати роботи Правлiння Товариства за 2020 рiк
викладена у Звiтi Правлiння Товариства. Текст Звiту Правлiння Товариства
про результати дiяльностi за 2020 рiк, пiсля його затвердження рiчними загальними зборами Товариства, буде доступний для загального ознайомлення
на
власному
веб-сайтi
Товариства
за
посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvpd/
Оцінка роботи виконавчого
органу

Оцiнка проведена вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Порядку
проведення оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання iнформацiї про ефективнiсть
дiяльностi Правлiння i членiв Правлiння, вiдповiднiсть їх роботи потребам
Товариства та виявлення напрямiв, в яких дiяльнiсть Правлiння i членiв
Правлiння може бути полiпшена.
За результатами проведеної оцiнки складу Правлiння Товариства, як
колегiального органу, зроблено наступнi висновки:
1. Склад Правлiння є збалансованим та вiдповiдає цiлям та завданням покладеним на Правлiння Товариства. Робота Правлiння, як колегiального органу, є
злагодженою.
Члени Правлiння мають знання, навички та досвiд, необхiднi для здiйснення
Правлiнням Товариства своїх повноважень, а також мають достатнiй досвiд i
навички, необхiднi для здiйснення ефективного управлiння поточною
дiяльнiстю ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

2. Структура Правлiння забезпечує можливiсть виконання Правлiнням Товариства функцiй належним чином.
Правлiння Товариства має достатню кiлькiсть членiв, якi володiють знаннями,
навичками та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що дає змогу
професiйно вирiшувати питання, пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства.
Члени Правлiння Товариства володiють навичками для вiдстоювання своїх
поглядiв i впливу на процес колективного прийняття рiшень, а також мають
можливiсть здiйснювати ефективний нагляд за рiшеннями, прийнятими
Правлiнням Товариства, та їх виконанням.
З метою оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Правлiння
Комiтет з питань призначень i винагород провiв iндивiдуальну оцiнку
дiяльностi членiв Правлiння, за результатами якої встановлено:
1. Костенко Сергiй Олексiйович - є компетентним, має достатню
квалiфiкацiю, знання бiзнесу та спецiальнi знання, необхiднi для ефективного
виконання функцiй та повноважень Голови Правлiння; ефективно керує роботою Правлiння Товариства та дiєво управляє Товариством в цiлому.
2. Богдан Дмитро Олексiйович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно. Богдан Д.О. ефективно та
успiшно виконує функцiї як члена Правлiння, так i заступника Голови
Правлiння Товариства.
3. Бєсєднов Сергiй Вiкторович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
4. Кузьменко Сергiй Володимирович - є компетентним, має належнi
професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в
своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв
члена Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
5. Новохатнiй Володимир Акимович - є компетентним, має належнi
професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в
своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв
члена Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
6. Горяний Костянтин Iванович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
7. Портретний Олег Iванович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
8. Соколова Iрина Володимирiвна - є компетентним, має належнi професiйний
та освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi
роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
9. Струс Володимир Миронович - є компетентним, має належнi професiйний
та освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi
роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
10. Трегуб Олег Євгенович - є компетентним, має належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi; володiє достатнiми професiйними знаннями в своїй областi роботи; ретельно та виважено пiдходить до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.
11. Польський Георгiй Миколайович - працював у складi Правлiння з
01.01.2020р. по 09.07.2020 року. Був компетентним, мав належнi професiйний
та освiтнiй рiвнi; володiв достатнiми професiйними знаннями в своїй областi
роботи; ретельно та виважено пiдходив до виконання обов'язкiв члена
Правлiння здiйснюючи це неупереджено та якiсно.

Нижче наведено iнформацiю про членiв Правлiння, включаючи iнформацiю
про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть у
2019 роцi:
Костенко Сергiй Олексiйович, Голова Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Правлiння з квiтня 2014 року. Обраний Головою Правлiння Товариства в лютому 2019 року. Освiта - вища. Є компетентним спецiалiстом та
володiє широким спектром знань, що робить його ефективним управлiнцем,
надiлений необхiдними здiбностями для успiшного виконання покладених на
нього функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi. Згiдно штатного розпису
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" та здiйснює поточне управлiння Товариством i вiдповiдає
за реалiзацiю короткострокових i довгострокових планiв Товариства.
Костенко С.О. ефективно та успiшно виконує функцiї Голови Правлiння якi,
крiм iншого, полягають у органiзацiї роботи Правлiння, скликаннi засiдань
Правлiння, головуваннi на засiданнях Правлiння, органiзацiї проведення
спiльних засiдань Наглядової ради та Правлiння Товариства. У iнших юридичних особах посад не обiймає.
Богдан Дмитро Олексiйович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Товариства з серпня 2018 року.
Освiта - вища. Є компетентним членом Правлiння, який демонструє найвищi
дiловi, iнтелектуальнi, органiзаторськi та моральнi якостi та риси. Згiдно
штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду директора з якостi
та технологiї Служби директора з якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" та вiдповiдає за органiзацiю контролю якостi продукцiї, що випускається
Товариством та органiзацiю вхiдного контролю якостi сировини, матерiалiв,
напiвфабрикатiв, змiнного обладнання, яке надходить до Товариства. У iнших
юридичних особах посад не обiймає.
Богдан Д.О. ефективно та успiшно виконує функцiї як члена Правлiння, так i
заступника Голови Правлiння Товариства, якi полягають у виконаннi
обов'язкiв та повноважень Голови Правлiння при його вiдсутностi або у разi
неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.
Бєсєднов Сергiй Вiкторович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Член Правлiння з серпня 2018 року. Освiта - вища. Володiє широким спектром
знань, що робить його ефективним управлiнцем, надiлений необхiдними
здiбностями для успiшного виконання покладених на нього функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi. Має великий управлiнський досвiд в
промисловостi та значний досвiд у сферi середньо- i довгострокового
плануваннi виробництва. Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
обiймає посаду начальника трубопрокатного цеху №3 та вiдповiдає за
органiзацiю технологiчного процесу виробництва труб, стабiльне i
рацiональне завантаження виробничих потужностей трубопрокатного цеху
№3, виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаментi
вiдповiдно до замовлень i в установленi строки. У iнших юридичних особах
посад не обiймає.
Кузьменко Сергiй Володимирович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Правлiння з квiтня 2010 року. Освiта - вища. Має великий
управлiнський досвiд у сферi фiнансiв, iнвестування, страхування,
фiнансового лiзингу та успiшно демонструє свої знання та навики в роботi
Правлiння Товариства. Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
обiймає посаду директора з фiнансiв та економiки Служби директора з
фiнансiв та економiки. У коло його завдань входить управлiння фiнансами,
забезпечення коштами операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", взаємодiя з податковими органами i фiнансовими установами, а також участь в стратегiчному плануваннi розвитку Товариства. У
iнших юридичних особах обiймає наступнi посади: директор ТОВ "КЛВ
УКРАЇНА" (за сумiсництвом); заступник директора з фiнансiв та економiки
Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА".
Новохатнiй Володимир Акимович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Правлiння з червня 2015 року. Освiта - вища. Є досвiдченим
спецiалiстом та надiлений необхiдними здiбностями для успiшного виконання
покладених на нього функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi. Згiдно

штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду начальника колесопрокатного цеху та вiдповiдає за органiзацiю i планування виробництва цеху, якiсне та своєчасне виконання замовлень виробничого вiддiлу, контроль
роботи цеху i виконання завдань, управлiння персоналом цеху. У iнших юридичних особах посад не обiймає.
Горяний Костянтин Iванович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Член Правлiння з липня 2020 року. Освiта - вища. Має багатий професiйний
досвiд в металургiйнiй галузi. Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" обiймає посаду головного iнженера Служби головного iнженера ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" та вiдповiдає за технiчну полiтику i напрями технiчного
розвитку Товариства в умовах ринкової економiки, шляхи реконструкцiї i
технiчного переозброєння дiючого виробництва, рiвень спецiалiзацiї та
диверсифiкацiї виробництва на перспективу. У iнших юридичних особах посад не обiймає.
Портретний Олег Iванович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Член Правлiння з квiтня 2014 року. Освiта - вища. Має великий досвiд
адмiнiстративної, органiзацiйної, господарської дiяльностi та успiшно
демонструє свої навики в роботi Правлiння. Згiдно штатного розпису ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду директора з
адмiнiстративно-господарських питань та вiдповiдає за органiзацiю
адмiнiстративного, господарського забезпечення Товариства, i утримання в
належному станi будiвель та примiщень Товариства, а також за виконання
заходiв соцiального розвитку (харчування працiвникiв Товариства,
органiзацiю вiдпочинку працiвникiв та членiв їх сiмей, тощо). У iнших юридичних особах посад не обiймає.
Соколова Iрина Володимирiвна, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Член Правлiння з березня 2004 року. Освiта - вища. Є досвiдченим
спецiалiстом та володiє практичними та теоретичними знаннями в сферi ведення бухгалтерського i податкового облiку. Згiдно штатного розпису ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду головного бухгалтера Товариства та
вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової
дiяльностi Товариства, контроль за використанням матерiальних, фiнансових
ресурсiв та за збереженням власностi Товариства, складання та подання у
вказанi строки фiнансової звiтностi. У iнших юридичних особах за
сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЛВ УКРАЇНА".
Струс Володимир Миронович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Член Правлiння з грудня 2018 року. Освiта - вища. Компетентний спецiалiст в
сферi органiзацiї i планування виробництва, контролю роботи цеху,
управлiння робочим персоналом, з практичним досвiдом бiльше 10 рокiв.
Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає посаду начальника
цеху нафтогазового сортаменту. Вiдповiдає загальне керiвництво цехом
(включаючи виробничий, управлiнський та адмiнiстративно господарський
аспекти), органiзацiю i планування виробничого процесу в зонi
вiдповiдальностi цеху, контроль виконання виробничого плану, аналiз несправностей, робота по їх усуненню, координацiя роботи пiдлеглих. У iнших
юридичних особах посад не обiймає.
Трегуб Олег Євгенович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Член
Правлiння з грудня 2018 року. Освiта - вища. Володiє необхiдними знаннями i
досвiдом для органiзацiї ефективної роботи Служби безпеки вiд розробки
концепцiї комплексної безпеки до подальшого управлiння процесами безпеки
пiдприємства, а також забезпечення взаємодiї з правоохоронними структурами
i органами влади. Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймає
посаду директора з безпеки Служби директора з безпеки та вiдповiдає за роботу Служби безпеки, виявлення та припинення фактiв корпоративного шахрайства, а також за здiйснення оперативного супроводження кримiнальних
справ, порушених за фактами розкрадань грошових коштiв у Товариствi,
включаючи пiдготовку матерiалiв для порушення кримiнальних справ. У
iнших юридичних особах обiймає наступнi посади: начальника вiддiлу
економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"; Члена Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".
Польський Георгiй Миколайович, член Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП

НТЗ". Був членом Правлiння з 17 грудня 2018 року по 09 липня 2020 року.
Освiта - вища. Згiдно штатного розпису ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обiймав посаду головного iнженера Служби головного iнженера ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" та вiдповiдав за технiчну полiтику i напрями технiчного розвитку Товариства в умовах ринкової економiки, шляхи реконструкцiї i технiчного
переозброєння дiючого виробництва, рiвень спецiалiзацiї та диверсифiкацiї
виробництва на перспективу. У iнших юридичних особах посад не обiймав.
Всi члени Правлiння є досить компетентними, мають належнi професiйний та
освiтнiй рiвнi, мають великий досвiд в операцiйному управлiннi бiзнесом,
стратегiчному маркетингу, роботi з ключовими клiєнтами, в тому числi в
iнших юридичних особах. Дiяльнiсть членiв Правлiння, як посадових осiб
iнших юридичних осiб, оцiнюється позитивно. Члени Правлiння, якi додатково займають посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, мають при
цьому можливiсть придiляти значний час ефективному виконанню своїх
функцiй у складi Правлiння Товариства.
Таким чином, Правлiння Товариства має достатню кiлькiсть членiв, якi:
1) володiють знаннями та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що
дає змогу ефективно керувати операцiйною дiяльнiстю Товариства;
2) володiють навичками для вiдстоювання своїх поглядiв i впливу на процес
колективного прийняття рiшень;
3) мають можливiсть ефективно здiйснювати нагляд за рiшеннями, прийнятими Правлiнням, та ?x виконанням.
За результатами оцiнки дiяльностi Правлiння зроблено висновок, що
дiяльнiсть Правлiння є задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Статут та локальнi нормативно-правовi акти Товариства чiтко i в повнiй мiрi
регулюють питання дiяльностi Правлiння. Всi члени Правлiння демонструють
незалежнiсть в ухваленнi рiшень, вiльнi вiд зовнiшнього впливу. Засiдання
Правлiння плануються заздалегiдь i проводяться вiдповiдно до вимог Положення про Правлiння Товариства. Члени Правлiння Товариства придiляють
достатньо часу для вивчення дiяльностi Товариства та його специфiки для
ефективного виконання своїх функцiй.
При здiйсненнi загального аналiзу дiяльностi Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" за звiтний перiод, Комiтет з питань призначень i винагород визначає,
що протягом 2020 року отримував достатньо iнформацiї, включаючи
управлiнську звiтнiсть, вiд членiв Правлiння для здiйснення монiторингу,
контролю за ефективнiстю дiяльностi керiвникiв Товариства, та вважає що
Правлiння приймало рiшення незалежно вiд особистих iнтересiв кожного iз
членiв Правлiння або iнтересiв акцiонерiв. Такi рiшення враховували загальнi
iнтереси Товариства.
ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦIНКИ:
За результатами проведеної оцiнки дiяльностi Правлiння i членiв Правлiння за
пiдсумками роботи за 2020 рiк, встановлено:
1) Дiючий склад Правлiння Товариства є збалансованим i представлений
професiоналами з необхiдними навичками, вiдмiнними характеристиками та
значним досвiдом роботи, якi мають необхiдний рiвень квалiфiкацiї, великий
професiйний та управлiнський досвiд в промисловостi. Члени Правлiння
розумiють свої повноваження та вiдповiдальнiсть, дотримуються високих
професiйних i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв.
2) Колективна придатнiсть Правлiння Товариства вiдповiдає особливостям
дiяльностi Товариства. Члени Правлiння мають знання та належне розумiння
сфер дiяльностi Товариства, а також навички та досвiд, необхiднi для
здiйснення правлiнням Товариства своїх повноважень.
3) Правлiння Товариства має достатню кiлькiсть членiв, якi володiють знаннями, навичками та досвiдом у всiх сферах дiяльностi Товариства, що дає
змогу професiйно вирiшувати питання, пов'язанi з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства.
Члени Правлiння Товариства володiють навичками для вiдстоювання своїх
поглядiв i впливу на процес колективного прийняття рiшень, а також мають

можливiсть здiйснювати ефективний нагляд за рiшеннями, прийнятими
Правлiнням Товариства, та їх виконанням.
4) Голова Правлiння має достатнiй досвiт i високий професiональний рiвень, в
повнiй мiрi виконує свої обов'язки по управлiнню поточними справами Товариства та в частинi органiзацiї роботи Правлiння, проведеннi засiдань
Правлiння iнших повноважень, передбачених Статутом Товариства , Положенням про Правлiння Товариства та законодавством України.
5) У звiтному роцi Правлiння Товариство дiяло в межах законодавства
України та повною мiрою виконало покладенi на нього обов'язки управлiння
поточними справами Товариства, збереження активiв Товариства, оптимальне
використання ресурсiв Товариства, збережено фiнансову стабiльнiсть Товариства попри кризовi явища в металургiйнiй галузi.
Таким чином, роботу Правлiння Товариства в 2020 роцi визнано задовiльною
та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням
його установчих документiв.
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
1. основнi характеристики систем внутрiшнього контролю:
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства не створено та не затверджено. Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора), станом
на 31.12.2020 року не створено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони
включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiй, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i
простежування).
Всi перерахованi методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Систему
внутрiшнього контролю можливо подiлити на три блоки: попереднiй, поточний (оперативний) i подальший контроль.
Попереднiй контроль здiйснюється до прийняття управлiнських рiшень i здiйснення господарських операцiй.
Управлiнський персонал та головний бухгалтер ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" здiйснюють попереднiй контроль шляхом
вiзування договорiв i угод на отримання i вiдпуск матерiальних цiнностей, виконання робiт i надання послуг;
пiдготовки наказiв про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної плати i про
премiювання працiвникiв Товариства тощо. У вiдповiдностi до Положення про органiзацiю договiрної роботи на
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" спецiалiстами Товариства здiйснюється вiзування договорiв i угод, якi укладаються мiж
Товариством та контрагентами.
При поточному (оперативному) контролi аналiзуються показники оперативної звiтностi спецiалiстами Товариства, а
Ревiзiйною комiсiєю можуть здiйснюватися спецiальнi перевiрки. Мета його - виявити в процесi господарських
операцiй негативнi вiдхилення в господарськiй дiяльностi, якi пiд час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявленi, знайти внутрiшньогосподарськi резерви подальшого зростання ефективностi виробництва.
Подальший контроль здiйснюється пiсля господарських операцiй на пiдставi даних, зафiксованих у первинних документах, регiстрах бухгалтерського облiку i в бухгалтерськiй звiтностi. Мета такого контролю - перевiрка
доцiльностi й законностi господарських операцiй за певний перiод, виявлення недолiкiв у роботi, порушень i зловживань, якщо вони були допущенi. Вiн допомагає виявити i мобiлiзувати резерви для подальшого полiпшення всiх
виробничих та економiчних показникiв.
До органiв Товариства, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, належать:
1) Наглядова рада, яка дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних
зборiв №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf
Метою дiяльностi Наглядової ради є 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.
2) Ревiзiйна комiсiя, яка дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборiв №17). Текст Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства доступний для загального ознайомлення на

власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi.
З метою надання рiчним загальним зборам Товариства звiту та висновкiв за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2020 рiк Ревiзiйною комiсiєю Товариства проведена вiдповiдна перевiрка. В ходi
здiйснення перевiрки встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй, повнота вiдображення
у бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки. Проводилась перевiрка
результатiв поточної фiнансової дiяльностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ". Також здiйснювалось виконання iнших передбачених чинним законодавством України
функцiй, пов'язаних з перевiркою дiяльностi Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк Ревiзiйна комiсiя пiдготувала
висновок. Пiдготовлений Ревiзiйною комiсiєю висновок та звiт буде розглянуто рiчними загальними зборами Товариства. Текст Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк, пiсля їх затвердження, буде доступний для загального
ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням: http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/
Протягом звiтного року Ревiзiйна комiсiя не проводила спецiальних перевiрок.
Вiдповiдальнiсть за розробку i практичне ведення системи внутрiшнього контролю покладається на директорiв з
напрямiв дiяльностi, головного iнженера, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", до функцiй яких вбудованi повноваження щодо контролю. Так органiзацiйною структурою
управлiння Товариства передбачено утворення i функцiонування:
1. УПРАВЛIННЯ З ПЛАНУВАННЯ (м. Днiпро), дiяльнiсть якого направлена на забезпечення дiяльностi Товариства в сферi планування для виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаментi вiдповiдно до замовлень i в установленi строки. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник Управлiння з
планування (м. Днiпро).
2. ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ (м. Днiпро), дiяльнiсть якого направлена на забезпечення дiяльностi Товариства
в сферi органiзацiї виробництва для виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаментi вiдповiдно
до замовлень i в установленi строки, вiдвантаження готової продукцiї у встановлених обсягах, транспортного обслуговування. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник виробничого комплексу (м.
Днiпро).
3. ДIВIЗIОНУ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛIЗНИЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ, основними функцiями якого є реалiзацiя комплексних програм з усiх напрямкiв розробки та впровадження нових видiв продукцiї, пiдвищення якостi залiзничної
продукцiї, удосконаленням технологiї виробництва i скорочення витрат основної сировини та матерiалiв у
залiзничному дiвiзiонi. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе операцiйний директор дивiзiону.
4. КОМПЛЕКСУ З МАШИНОБУДУВАННЯ, функцiями якого є виробництво вагонних осей i колiсних пар;
стабiльне i рацiональне завантаження машинобудiвних потужностей Товариства; зниження витрат на придбання
запасних частин, прокатного iнструменту, змiнного устаткування i забезпечення ними пiдроздiлiв Товариства.
Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор комплексу з машинобудування.
5. СЛУЖБИ З ЯКОСТI ТА ТЕХНОЛОГIЇ, яка вiдповiдає за органiзацiю контролю якостi продукцiї, що
випускається Товариством та органiзацiю вхiдного контролю якостi сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв,
змiнного обладнання, яке надходить до Товариства. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор з якостi та технологiї.
6. УПРАВЛIННЯ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI I НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
дiяльнiсть якого направлена на виконання правових, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних,
соцiально-економiчних та лiкувально-профiлактичних заходiв, спрямованих на попередження нещасних випадкiв,
професiйних захворювань та аварiй в процесi працi, належного стану охорони працi та санiтарного благополуччя на
територiї Товариства. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник Управлiння з
промислової безпеки, охорони працi i навколишнього середовища.
7. СЛУЖБИ З РЕМОНТIВ I ЕНЕРГЕТИКИ, основними функцiями якої є забезпечення Товариства усiма видами
енергiї, своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, електроустановок, повiтряних та кабельних мереж,
реалiзацiя плану-графiку проведення ремонтно-будiвельних заходiв, безперебiйної роботи засобiв зв'язку та систем
сигналiзацiї. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе головний iнженер.
8. СЛУЖБИ З ПЕРСОНАЛУ, дiяльнiсть якої направлена на удосконалення органiзацiйно-функцiональної структури
управлiння та штатного розкладу Товариства, забезпечення ефективного функцiонування процесiв укомплектування та пiдбору персоналу для всiх пiдроздiлiв Товариства. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе
директор з персоналу.
9. СЛУЖБИ З ФIНАНСIВ ТА ЕКОНОМIКИ, функцiями якої є органiзацiя економiчної та фiнансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологiчних основ ведення бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть за системи
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства несе директор з фiнансiв та економiки.

10. КОМЕРЦIЙНОЇ СЛУЖБИ, яка є вiдповiдальною за забезпечення є вiдповiдальною за забезпечення структурних
пiдроздiлiв Товариства матерiально-технiчними ресурсами та обладнанням належної якостi i в кiлькостi, необхiднiй
для виконання виробничої програми. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе комерцiйний директор.
11. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, дiяльнiсть якої направлена на виявлення, розслiдування випадкiв та пiдозр шахрайства,
корупцiї. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор з безпеки.
12. ЮРИДИЧНОГО ВIДДIЛУ, який здiйснює контроль за дотриманням законiв та iнших нормативно-правових
актiв на пiдприємствi. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник юридичного вiддiлу.
13. СЛУЖБИ З АДМIНIСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ, яка здiйснює контроль вiдповiдає за виконання заходiв соцiального розвитку (харчування працiвникiв Товариства, органiзацiю вiдпочинку працiвникiв та
членiв їх сiмей, тощо). Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор з
адмiнiстративно-господарських питань.
Ще одним iз методiв контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства є залучення незалежного аудитора (аудиторської фiрми) для обов'язкової перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Рiшенням Наглядової
ради Товариства вiд 07 жовтня 2019 року (протокол засiдання Наглядової ради №681) аудитором (аудиторською
фiрмою) ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019 та 2020 рокiв обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 23504528; номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 1037; мiсцезнаходження: проспект Героїв Сталiнграда,
буд.26, кв.310, м. Київ, 04210).
Протягом звiтного року в ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" юридичним вiддiлом здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актiв державних
органiв, якi здiйснюють державне регулювання дiяльностi акцiонерних товариств, а також рiшень загальних зборiв,
Наглядової ради та Правлiння Товариства.
2. основнi характеристики системи управлiння ризиками:
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають або можуть виникнути: на
рiвнi Правлiння та Наглядової ради Товариства.
Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, iнструменти та схеми лише за умови, що пов'язанi з ними
ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi. Товариство керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства.
Правлiння Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками, ризиком лiквiдностi, та
iншими ризиками i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї. При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство
зосереджується на таких основних видах ризикiв:
Курсовий ризик.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США i
росiйський рубль. Продажi продукцiї власного виробництва здiйснюються на ринках Європи, Близького Сходу,
Африки, Америки i Митного союзу. Закупiвля матерiалiв проводиться як всерединi країни, так i за її межами. Як
наслiдок, Товариство схильне курсовому ризику вiд коливання курсiв тих чи iнших валют, який частково
нiвелюється основними продажами в доларах США i євро.
Ризик лiквiдностi.
Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування дiяльностi, як за рахунок
керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок дотримання вiдстрочки платежiв за кредиторською
заборгованiстю. З цiєю метою Товариство проводить аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з
очiкуваними надходженнями грошових коштiв. У разi надмiрного наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi,
Товариство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.
Кредитний ризик.
Фiнансовi iнструменти Товариства, а саме банкiвськi депозити, торгова дебiторська i кредиторська заборгованостi є
основними джерелами кредитного ризику. Згiдно полiтики управлiння ризиками, кредитному ризиковi
контролюється на постiйнiй основi. Оцiнка платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв
перед наданням вiдстрочки платежу. Як правило, пiдприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань
контрагентами, так як основнi продажi вiдбуваються на клiєнтiв з гарною кредитною iсторiєю i статистикою оплат.
З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного ризику не повинен значною мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською заборгованiстю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена
сумою фiнансових активiв на балансi.
Процентний ризик.
Пiдприємство може бути пiддано процентного ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною
ставкою. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та балансування ефектiв запозичень з фiксованою i плаваючою ставками.

Ризик управлiння капiталом.
Пiдприємство розглядає власний капiтал i борговi зобов'язання як основне джерело фiнансування. Управлiння
здiйснюється для забезпечення безперервностi дiяльностi з метою максимiзацiї вигод для всiх зацiкавлених осiб, а
також з метою забезпечення операцiйної дiяльностi та фiнансування капiтальних витрат. Досягнення оптимальної
структури капiталу з найменшою його вартiстю, максимально можливої гнучкiстю фiнансування i доступом до
зовнiшнiх ринкiв запозичення є основним орiєнтиром.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного органу

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

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) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
1. Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Інше (запишіть)
2. Положення про вiдчуження основних засобiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
3. Положення про Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань

аудиту.
4. Положення про Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань
призначень та визначення винагороди посадовим особам.
5. Положення про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
6. Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ".
7. Порядок проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
8. Порядок проведення оцiнки дiяльностi Правлiння i кожного члена
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
9. Порядок проведення оцiнки дiяльностi Наглядової ради, Комiтетiв
Наглядової ради i кожного члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які володіють
5 та більше відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджуєть
ся на загальних
зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Документи надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документі
в надаються на
запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада

Інше (зазначити)

X
Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 07 жовтня 2019 року (протокол №7681)
про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "МIЛА-АУДИТ" (iдентифiкацiйний код 23504528) аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства для проведення аудиторської
перевiрки за результатами 2019 та 2020 рокiв схвалено загальними зборами ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29.05.2020 року (протокол рiчних загальних
зборiв №25).

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
-

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) фізичної особи власника (власників) значного пакета акцій

1
2

КЛВ ЛIМIТЕД / KLW LIMITED
IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД / INTERPIPE
LIMITED
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"

3

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань (для юридичної особи
- резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки
акціонера (власника)
(у відсотках до статутного капіталу)

НЕ186148
НЕ170535

60,819713
21,840462

33668606

12,090227

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна
кількість акцій
400 000 000

Опис

Кількість акцій з
обмеженнями
1 958 070

Підстава виникнення обмеження
пункт 10 роздiлу VI Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону України "Про
депозитарну систему України" №5178-VI
вiд 06.07.2012р.
Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд
30.09.2014р.

Дата виникнення
обмеження
11.10.2014

Згiдно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцiй на 1 958 070 шт.
акцiй, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договiр
про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ
належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд
06.07.2012р. та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї з 11.10.2014 року не враховуються при

визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Згiдно пункту 15 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008
року: посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Правлiння,
Ревiзiйної комiсiї.
Порядок обрання Наглядової ради Товариства.
Наглядова рада ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови
та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш нiж на одну третину з незалежних
директорiв, при цьому кiлькiсть незалежних директорiв становить двi особи.
Наглядова рада обирається пiд час проведення загальних зборiв Товариства строком на три роки. До складу
Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв),
та/або незалежнi директори. Загальний термiн перебування на посадах Голови або члена Наглядової ради не
обмежується.
У звiтному перiодi дiяли декiлька складiв Наглядової ради Товариства, а саме:
I. Починаючи з 01.01.2020 року та до 29.05.2020 року Наглядова рада працювала у складi, обраному на позачергових загальних зборах Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборiв №18), строком на
три роки, до якого входили:
1) Храйбе Фадi Зейнович - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED);
2) Єсаулов Геннадiй Олександрович;
3) Морозов Денис Володимирович;
4) Юрченко Iгор Петрович - незалежний директор;
5) Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор.
Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засiдання №611) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капiталу Товариства.
II. Починаючи з 29.05.2020 року та до 31.12.2020 року Наглядова рада працювала у складi, обраному рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25), строком
на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять:
1) Храйбе Фадi Зейнович - представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED);
2) Єсаулов Геннадiй Олександрович;
3) Морозов Денис Володимирович;
4) Юрченко Iгор Петрович - незалежний директор;
5) Трипольський Георгiй Олегович - незалежний директор.
Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання №741) прийнято рiшення про обрання
Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW
LIMITED).
Обранi загальними зборами Товариства члени Наглядової ради вiдповiдають критерiям професiйної належностi та
вiдповiдностi займаним посадам. Професiйний досвiд та склад Наглядової ради достатнiй для прийняття
вiдповiдних управлiнських рiшень.
Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi укладених з ними цивiльно-правових
договорiв, умови яких затвердженi загальними зборами Товариства, та не входять до складу Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обiймають iнших посад в Товариствi на умовах трудового договору (контракту) та
не надають iнших послуг Товариству.
Наглядова рада обирається пiд час проведення загальних зборiв Товариства строком на три роки. Право висувати
кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери Товариства.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники
акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Наглядова рада Товариства має складатися не менш нiж на одну третину з
незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть незалежних директорiв не може становити менше двох осiб.
Якщо у встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" строк загальними зборами не були прийнятi
рiшення з питань:
- обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради,
то повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення

загальних зборiв Товариства.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Повноваження членiв Наглядової ради дiйснi з моменту їх обрання загальними зборами.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким
акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера
повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого
є вiдповiдний член Наглядової ради.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її обраного
кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього
складу Наглядової ради Товариства.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової
ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обраннi членiв
Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними
до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з
iншими кандидатами.
Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв
Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена
Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правлiння Товариства. Наглядова рада має право
в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
При вiдсутностi Голови Наглядової ради або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Наглядова рада має право в будь-який час
переобрати заступника Голови Наглядової ради.
Порядок обрання Правлiння Товариства.
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Основними завданнями Правлiння Товариства є:
1) забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямами його дiяльностi;
2) реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;
3) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Кiлькiсний склад Правлiння становить 11 осiб. До складу Правлiння входять Голова Правлiння, заступник Голови
та члени Правлiння.
У звiтному перiодi дiяли декiлька складiв Правлiння Товариства.
I. Починаючи з 01.01.2020 року та до 09.07.2020 року Правлiння Товариства працювало у наступному складi:
1) Костенко Сергiй Олексiйович;
2) Богдан Дмитро Олексiйович;
3) Бєсєднов Сергiй Вiкторович;
4) Кузьменко Сергiй Володимирович;
5) Новохатнiй Володимир Акимович;
6) Польський Георгiй Миколайович;
7) Портретний Олег Iванович;
8) Соколова Iрина Володимирiвна;
9) Струс Володимир Миронович;
10) Трегуб Олег Євгенович.
Головою Правлiння Товариства є Костенко Сергiй Олексiйович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого
2019 року (протокол засiдання №620).
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд 09 липня 2020 року (протокол засiдання №747) у
вищезазначеному складi Правлiння Товариства вiдбулися наступнi змiни:
1. припинено повноваження за власним бажанням члена Правлiння Товариства - Польського Георгiя Миколайовича. На посадi члена Правлiння перебував з 17 грудня 2018 року по 09 липня 2020 року.
2. на невизначений строк, обрано членом Правлiння Товариства Горяного Костянтина Iвановича.
II. Починаючи з 09.07.2020 року та до 31.12.2020 року Правлiння Товариства працювало у наступному складi:
1) Костенко Сергiй Олексiйович;
2) Богдан Дмитро Олексiйович;
3) Бєсєднов Сергiй Вiкторович;

4) Кузьменко Сергiй Володимирович;
5) Новохатнiй Володимир Акимович;
6) Горяний Костянтин Iванович;
7) Портретний Олег Iванович;
8) Соколова Iрина Володимирiвна;
9) Струс Володимир Миронович;
10) Трегуб Олег Євгенович.
Головою Правлiння Товариства є Костенко Сергiй Олексiйович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого
2019 року (протокол засiдання №620).
Обранi члени Правлiння вiдповiдають критерiям професiйної належностi та вiдповiдностi займаним посадам.
Професiйний досвiд та склад Правлiння є достатнiм для прийняття вiдповiдних управлiнських рiшень.
Голова та члени Правлiння Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пунктами 10.9. 10.10. статтi 10 Статуту Товариства.
Право висувати кандидатiв для обрання на посаду Голови та членiв Правлiння Товариства мають члени Наглядової
ради Товариства шляхом подання вiдповiдних пропозицiй. Голова Правлiння може надавати Наглядовiй радi
пропозицiї щодо обрання членiв Правлiння.
Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання до складу Правлiння подається Наглядовiй радi Товариства в
порядку, передбаченому Положенням про Правлiння Товариства.
Рiшення про обрання Голови та членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради,
якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час
прийняття рiшення, Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.
Голова та члени Правлiння обираються на невизначений строк.
Повноваження Голови та членiв Правлiння дiйснi з моменту їх обрання Наглядовою радою.
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення
про обрання Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради.
Якщо кiлькiсть членiв Правлiння стає менше половини вiд загальної кiлькостi, Наглядова рада Товариства протягом
одного мiсяця має скликати засiдання Наглядової ради для обрання нових членiв Правлiння Товариства.
Загальний термiн перебування на посадах Голови або члена Правлiння Товариства не обмежується.
Порядок обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завдання
Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства
шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та
спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 особи. До складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова та 2 члени
Ревiзiйної комiсiї.
У звiтному перiодi дiяли декiлька складiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
I. Починаючи з 01.01.2020 року та до 29.05.2020 року Ревiзiйна комiсiя працювала у складi, обраному на рiчних загальних зборах Товариства 25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24), строком на три роки, до
якого входили:
1) Малевська Єлизавета Юрiївна;
2) Коваленко Володимир Сергiйович.
Ревiзiйною комiсiєю Товариства 25 квiтня 2019 року (протокол засiдання вiд 25.04.2019р.) прийнято рiшення про
обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Малевської Єлизавети Юрiївни.
II. Починаючи з 29.05.2020 року та до 31.12.2020 року Ревiзiйна комiсiя працювала у складi, обраному на рiчних
загальних зборах Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25), строком на три роки, до
якого входили:
1) Малевська Єлизавета Юрiївна;
2) Коваленко Володимир Сергiйович;
3) Ревка Катерина Iванiвна.
Ревiзiйною комiсiєю Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання вiд 29.05.2020р.) прийнято рiшення про
обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Малевської Єлизавети Юрiївни.
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних
осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Член Ревiзiйної комiсiї юридична особа
несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Ревiзiйнiй комiсiї.
Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери Товариства.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:
1) член Наглядової ради Товариства;
2) член Правлiння Товариства;

3) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
4) члени iнших органiв Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Ревiзiйна комiсiя обирається строком на три роки. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його
обрання загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту
видачi йому довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового
повiдомлення про призначення представника, яке повинно мiстити iнформацiю, передбачену Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства.
У разi, якщо в процесi роботи Ревiзiйної комiсiї кiлькiсть її членiв стає менше половини вiд загальної кiлькостi,
члени Ревiзiйної комiсiї, що залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 робочих днiв з дати, коли про це стало
вiдомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборiв з
метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревiзiйної комiсiї неодноразово.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв.
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обраннi членiв
Ревiзiйної комiсiї кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв
порiвняно з iншими кандидатами.
Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя вважається сформованою виключно за умови
обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї шляхом кумулятивного голосування.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв
Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову
Ревiзiйної комiсiї.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення.
Нормативними документами Товариства, якi регулюють виплати винагороди посадовим особам Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", у разi їх
звiльнення.
У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам Товариства, при
їх звiльненнi.
Протягом 2020 року не було завершення дiяльностi членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Умовами
договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що затвердженi загальними зборами, не
передбачається виплата вiдповiдних компенсацiй у зв'язку iз завершенням дiяльностi членiв Наглядової ради.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за
посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Наглядової ради Товариства не розподiлено мiж членами Наглядової ради,
оскiльки даний орган є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства;
2) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства, прийняття рiшення щодо доцiльностi
внесення змiн до нього;
3) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства;
4) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;
6) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
9) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
12) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою i членами Правлiння, встановлення розмiру їх
винагороди;
13) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з
внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних
виплат;
17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його
дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про Кодекс корпоративного
управлiння Товариства;
18) розгляд звiту Правлiння та схвалення заходiв за результатами його розгляду i подання загальним зборам для
затвердження;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
21) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв
вiдповiдно до частини 1 статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
24) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, а також у
благодiйних органiзацiях;
25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення внескiв у їх
статутнi капiтали, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств Товариства;
27) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, фiлiй, представництв, затвердження їх положень;
28) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi
товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70
Закону України "Про акцiонернi товариства";
30) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, за винятком випадку, коли
всi члени Наглядової ради є заiнтересованими у вчиненнi правочину або ринкова вартiсть майна або послуг чи сума
коштiв, що є його предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
32) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
33) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
34) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
35) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради також належить:
1) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
2) заслуховування звiтiв Правлiння Товариства i посадових осiб органiв Товариства з окремих питань;
3) визначення призначення та порядку використання резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, надання
згоди Правлiнню Товариства на використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
4) спiльне з Правлiнням Товариства затвердження органiзацiйної структури Товариства;
5) прийняття рiшень про придбання i вiдчуження акцiй, часток, паїв, облiгацiй та iнших корпоративних прав;
6) прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв Товариства;

7) прийняття рiшень про списання основних засобiв Товариства;
8) прийняття рiшень про заставу корпоративних прав, основних засобiв та iншого майна, що належить Товариству;
9) прийняття рiшень про надання Товариством порук у межах щорiчного лiмiту, затвердженого загальними зборами;
10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння пiд час вiдсутностi Голови Правлiння i заступника
Голови Правлiння;
11) прийняття рiшень про здiйснення Товариством капiталовкладень i iнвестицiй;
12) затвердження iнвестицiйної, облiкової, фiнансово-кредитної та iнших полiтик, стратегiї, процедур та
iнвестицiйних програм Товариства;
13) прийняття рiшення про утворення та лiквiдацiю постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради та визначення перелiку питань, якi передаються їм для вивчення i пiдготовки, затвердження положень про комiтети, встановлення порядку їх фiнансування, визначення персонального складу таких комiтетiв та затвердження їх звiтiв;
14) прийняття рiшення про проведення спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
Ревiзiйною комiсiєю та аудитором (аудиторською фiрмою);
15) розгляд звiтiв Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
16) призначення осiб, уповноважених вiд iменi Товариства здiйснювати управлiння дочiрнiми Товариствами,
фiлiями, представництвами i корпоративними правами (частками, паями, акцiями та iнше) в iнших господарських
товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
17) визначення умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, а також осiб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акцiями та iнше) в iнших господарських товариствах
(Товариствах, об'єднаннях);
18) контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
19) прийняття рiшень про передачу в оренду основних засобiв Товариства;
20) прийняття рiшень про залучення Товариством кредитiв;
21) прийняття рiшень про участь i припинення участi Товариства в спiльнiй дiяльностi;
22) прийняття спiльно з Правлiнням Товариства рiшень про надання повноважень дiяти без довiреностi вiд iменi
Товариства окремим членам Правлiння Товариства;
23) узгодження рiшень Правлiння Товариства щодо призначення та звiльнення директорiв з напрямiв дiяльностi,
головного iнженера, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо пiдпорядкованi
Головi Правлiння;
24) прийняття рiшень про вихiд Товариства зi складу господарських товариств, об'єднань та iнших юридичних осiб,
до складу яких входить Товариство;
25) прийняття рiшень про повернення iнвестицiй та вiдчуження часток, паїв, акцiй, iнших корпоративних прав у
випадку виходу зi складу господарських товариств, об'єднань та iнших юридичних осiб, до складу яких входить
Товариство;
26) прийняття рiшень у частинi управлiння корпоративними правами дочiрнiх пiдприємств, об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб, у яких Товариство є учасником (акцiонером); попереднє надання згоди
Головi Правлiння Товариства на видачу безвiдкличної довiреностi та/або укладення корпоративного договору щодо
юридичних осiб, у яких Товариство є учасником (акцiонером);
27) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства;
28) призначення голови та секретаря загальних зборiв Товариства;
29) направлення акцiонерам мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту порядку денного загальних зборiв;
30) затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
32) визначення способу надсилання повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства та проекту порядку
денного (порядку денного) акцiонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
33) затвердження рiчної iнформацiї до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
34) прийняття рiшень про надання Товариством благодiйної фiнансової допомоги;
35) прийняття рiшень про надання та отримання Товариством фiнансової допомоги або позичок;
36) прийняття рiшень щодо затвердження документiв та виконання дiй вiдповiдно до вимог статей 65-1, 65-2,65-3,
66 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення
протоколiв засiдань Наглядової ради та пiдписує їх;
3) 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 органiв

Товариства;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами органiв Товариства;
5) укладає вiд iменi Товариства контракти з Головою та членами Правлiння Товариства;
6) забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;
7) органiзує роботу з пiдготовки звiту Наглядової ради.
Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його вiдсутностi або у разi
неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.
У складi Наглядової ради Товариства функцiонують два постiйнi комiтети, утворенi 26 грудня 2018 року (протокол
засiдання Наглядової ради №612), а саме:
- Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалi за текстом - Комiтет з питань аудиту).
- Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим
особам (далi за текстом - Комiтет з питань призначень i винагород).
Комiтет з питань аудиту дiє на пiдставi Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, затвердженого рiшенням Наглядової
ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засiдання №612).
Текст Положення про Комiтет з аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства
за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/9ce73a0e2a2d5846a4d2188f53171ab0.pdf
Метою дiяльностi Комiтету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у
вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Комiтету, i забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
До предмета вiдання Комiтету з питань аудиту належать:
1) здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається Товариством, зокрема перегляд
вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем Товариства;
2) перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками;
3) надання рекомендацiй щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;
5) органiзацiя проведення прозорого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути
призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства та обгрунтування
рекомендацiй за його результатами;
6) надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення (за результатами конкурсу), перепризначення
та звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
7) контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;
8) встановлення та застосування офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не пiдлягають аудиту та якi
виключенi або допустимi пiсля перевiрки Комiтетом або допустимi без рекомендацiї Комiтету;
9) перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування керiвництва на рекомендацiї, наданi
у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою);
10) дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього аудитора
(аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй.
Комiтет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам дiє на пiдставi Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Комiтет Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з
питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рiшенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засiдання №612).
Текст Положення про Комiтет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для
загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf
Метою дiяльностi Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є формування
пропозицiй щодо призначення посадових осiб Товариства, застосування мiжнародних стандартiв у полiтицi винагороди посадових осiб Товариства, формування пропозицiй щодо умов трудових договорiв, що укладаються з посадовими особами Товариства.
До предмета вiдання Комiтету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам належить:
1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) Товариства з питань призначень та
винагород;

2) перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи Правлiння Товариства та надання рекомендацiй
Наглядовiй радi щодо будь-яких змiн;
3) перiодичне оцiнювання членiв Правлiння Товариства на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та звiтування
щодо зазначеного питання Наглядовiй радi Товариства;
4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членiв Правлiння Товариства, забезпечення наявностi у
Правлiннi належного плану наступництва iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;
5) надання Наглядовiй радi рекомендацiй щодо персонального складу кожного з її комiтетiв, а також перiодичної
ротацiї членiв Наглядової ради мiж комiтетами;
6) розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження правил етичної поведiнки посадових осiб органiв
Товариства, якi, зокрема, регулюють питання конфлiкту iнтересiв, конфiденцiйностi, чесного ведення справ, захисту та належного використання активiв Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрiшнiх
нормативних актiв, а також необхiднiсть надання Наглядовiй радi iнформацiї про будь-якi вiдомi факти порушень
вимог законодавства або етичних норм;
7) у разi потреби забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв Наглядової ради та
Правлiння Товариства, необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у запроваджуванiй в
Товариствi моделi корпоративного управлiння;
8) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо форм та iстотних умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою
та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо iндивiдуальної винагороди, що надається члену Правлiння Товариства, гарантуючи їх сумiснiсть з полiтикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх вiдповiднiсть оцiнцi роботи зазначених членiв;
10) надання пропозицiй до Наглядової ради щодо ключових показникiв ефективностi та органiзацiя процедур
перiодичної оцiнки їх виконання членами Правлiння Товариства;
11) надання загальних рекомендацiй Правлiнню щодо рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють
управлiнськi функцiї;
12) контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на
достовiрнiй iнформацiї, наданiй Правлiнням Товариства;
13) розгляд та схвалення пропозицiй Наглядовiй радi щодо обрання Голови i членiв Правлiння;
14) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо положення про винагороду членiв Правлiння Товариства, прийняття
рiшення щодо доцiльностi внесення змiн до нього;
15) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства;
16) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо положення про винагороду членiв Наглядової ради Товариства,
прийняття рiшення щодо доцiльностi внесення змiн до нього з метою подання загальним зборам Товариства для
затвердження;
17) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо звiту про винагороду членiв Наглядової ради Товариства з метою
подання загальним зборам Товариства для затвердження.
Правлiння Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства, затвердженого
позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про
Правлiння Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf
Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки
даний орган є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною
дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi
дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння має наступнi повноваження i функцiї:
1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
2) затверджує, у разi необхiдностi, рiчний бюджет, пiврiчнi та квартальнi бюджети Товариства;
3) готує фiнансовi звiти за квартал та рiк, пропозицiї про розподiл прибутку на розвиток Товариства;
4) здiйснює управлiння i розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та
Статутом Товариства;
5) в межах своїх повноважень, за узгодженням iз Наглядовою радою, використовує кошти резервного капiталу та
iнших фондiв Товариства;
6) розглядає (заслуховує) звiти директорiв з напрямiв дiяльностi, головного iнженера, головного бухгалтера та
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства про результати виконання затверджених планiв, програм, вказiвок
щодо дiяльностi Товариства та його структурних пiдроздiлiв;
7) спiльно iз Наглядовою радою затверджує органiзацiйну структуру Товариства;
8) приймає рiшення про страхування майна Товариства;
9) органiзовує виплату дивiдендiв вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшення загальних зборiв Товариства та чинного законодавства;
10) приймає рiшення щодо вiдчуження основних засобiв Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою

радою;
11) спiльно iз Наглядовою радою приймає рiшення про надання повноважень дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства окремим членам Правлiння Товариства;
12) приймає рiшення щодо призначення та звiльнення директорiв з напрямiв дiяльностi, головного iнженера, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння, та
подає на узгодження до Наглядової ради;
13) у випадку, якщо Товариство отримало вiдомостi про можливiсть вчинення правочину, щодо якого є
заiнтересованiсть, надає Наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, а
саме проект правочину i пояснення щодо ознак заiнтересованостi особи у вчинення правочину;
14) за дорученням Наглядової ради здiйснює пiдготовку та проведення загальних зборiв;
15) приймає рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi загальнi збори у випадках,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
16) формує порядок денний позачергових загальних зборiв, що скликаються на вимогу Правлiння;
17) надає рекомендацiї Наглядовiй радi Товариства щодо кандидатур голови i секретаря загальних зборiв та кандидатур членiв реєстрацiйної комiсiї;
18) забезпечує вiдповiдно до чинного законодавства України iнформування акцiонерiв про господарську дiяльнiсть
Товариства;
19) розглядає результати аудиторських перевiрок та перевiрок Ревiзiйної комiсiї, розробляє заходи з усунення виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства та органiзовує їх виконання;
20) здiйснює контроль за рацiональним та економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових
ресурсiв;
21) органiзовує, забезпечує та контролює ефективне функцiонування структурних пiдроздiлiв i служб Товариства;
22) вносить Наглядовiй радi пропозицiї про необхiднiсть прийняття рiшень з питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової ради;
23) здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв Товариства чи Наглядової ради Товариства;
24) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед
бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;
25) виконує дiї вiдповiдно до вимог статей 64-1, 65-1, 65-2, 65-3, 66 Закону України "Про акцiонернi товариства";
26) вирiшує iншi питання, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його
компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питання, якi не
входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних зборiв Товариства.
Голова Правлiння керує роботою Правлiння, органiзовує проведення засiдань Правлiння та головує на них. Голова
Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в т.ч. представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, пiдписувати договори, угоди та iншi документи,
зокрема довiреностi, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Правлiння вправi самостiйно керувати поточними справами Товариства та вирiшувати питання
дiяльностi Товариства, здiйснювати вiд iменi Товариства iншi дiї, за винятком вiднесених Статутом Товариства та
чинним законодавством до компетенцiї iнших органiв Товариства. Голова Правлiння Товариства має й iншi повноваження i функцiї, визначенi Положенням про Правлiння Товариства.
Голова Правлiння Товариства має й iншi повноваження i функцiї, визначенi Положенням про Правлiння Товариства.
Голова Правлiння може доручити вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, окремим членам
Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом видання вiдповiдного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довiреностi. При цьому керiвники структурних пiдроздiлiв Товариства не
обов'язково повиннi бути членами Правлiння.
Протягом звiтного року Голова Правлiння надавав на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичним особам
здiйснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дiї вiд iменi Товариства, укладати договори вiд iменi Товариства.
Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння при його вiдсутностi або у разi неможливостi
виконання ним своїх обов'язкiв.
Ревiзiйна комiсiя Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства,
затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства
за посиланням:
http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf
Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. До компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї належить:
1) перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового плану Товариства;
2) перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень загальних зборiв та Наглядової ради в частинi питань
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3) перевiрки вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту i рiшенням загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
4) перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом;
5) перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв;
6) перевiрки вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу
Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
7) перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
8) перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй;
9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для покращення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв Товариства;
10) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства;
11) подання звiтiв про результати перевiрок загальним зборам та надання рекомендацiй на пiдставi цих звiтiв;
12) прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi загальнi збори у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
року, якщо iнше не передбачено рiшеннями загальних зборiв Товариства. За пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок,
в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї головує на засiданнi Ревiзiйної комiсiї, органiзовує його проведення i несе
вiдповiдальнiсть за органiзацiю документообiгу Ревiзiйної комiсiї. В межах наданих йому повноважень Голова
Ревiзiйної комiсiї:
1) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них;
2) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, в тому числi органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї та
здiйснює контроль за роботою Ревiзiйної комiсiї;
3) пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї;
4) видає та пiдписує витяги з протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
5) доповiдає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевiрок;
6) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами органiв Товариства;
7) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього
пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної
у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД» за 2020 рік
Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2021 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної
у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
за 2020 рік
Акціонерам та керівництву
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

-

o
o

Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно до
вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, який включає:
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
опис повноважень посадових осіб емітента.
Застосовні критерії
Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і доповненнями);
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і доповненнями).
Конкретна мета
Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 40 1 «Звіт керівництва» Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.
Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про
корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне
управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відносна відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка
інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання
впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок,
призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства
про корпоративне управління за відповідними критеріями.
Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості
ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на
підтримку свого висновку.
Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння
внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало
оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на
підтримку свого висновку.
Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання
етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.
Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який
ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної
ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.
Перегляд виконаної роботи
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

-

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та
підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства
на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про
корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.
В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:
статут Товариства;
протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2020 році;
протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2020 році;
перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року;
відповіді на запити від практикуючого фахівця;
письмові запевнення від Товариства;
загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів smida.gov.ua
єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
сторінка Товариства, в мережі інтернет: https://ntrp.interpipe.biz.
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Товариства.
Висновок
На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
за 2020 рік
підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фівідповідно до установчих документів
рма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ
23504528
Реєстраційні дані
Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від
20.09.1995р.
Місцезнаходження
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Фактичне місце розташування
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2,
кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1037
Телефон та електронна адреса
(044) 537-76-53, 537-76-52,
E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Повне ім’я аудиторів із завдання з надання – Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер
впевненості
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259
– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат №007163,
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності – 100713
Аудитор
____________________ І.М. Морозова
(сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259)
Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»
__________________Л.М. Гавриловська
(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236)
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
23 березня 2021 р.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
КЛВ ЛIМIТЕД / KLW LIMITED
IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД /
INTERPIPE LIMITED
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Ідентифікаці
йний код
юридичної
особи
НЕ186148
НЕ170535
33668606

Місцезнаходження
1065, Cyprus, - р-н,
Nicosia, Mykinon, 8
1065, Cyprus, - р-н,
Nicosia, Mykinon, 8
49005, Україна,
Дніпропетровська обл.,
Соборний р-н, м.
Днiпро, вул. Писаржевського, 1-А

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

243 278 853

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

60,819713

243 278 853

0

87 361 849

21,840462

87 361 849

0

48 360 910

12,090227

48 360 910

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій
(шт.)

Фiзичних осiб, якi б володiли 5 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не має
Усього

0
379 001 612

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
94,750402

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
379 001 612
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

Акцiя проста бездокументарна iменна

400 000 000

0,25

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру
надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi Товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна
або вартостi частини майна Товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, визначеному законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
5) переважне право на придбання простих акцiй додаткової
емiсiї у процесi їх розмiщення Товариством (крiм випадку
прийняття загальними зборами рiшення про невикористання
такого права) у порядку, встановленому законодавством.
Кожний акцiонер Товариства має право вимагати здiйснення
обов'язкового викупу Товариством належних йому простих
акцiй, у випадках, визначених статтею 68 Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Акцiонери зобов'язанi:
1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства;
2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому
числi пов'язанi з майновою участю;
4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства;
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права та
обов'язки, передбаченi чинним законодавством та Статутом.

Наявність публічної пропозиції та/або
допуску до торгів на фондовій біржі в
частині включення до біржового реєстру

Так

Примітки:
18 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами Товариства прийнято рiшення про визначення ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здiйснювало публiчну
пропозицiю цiнних паперiв, а саме:
1) вид цiнних паперiв: акцiї простi iменнi;
2) реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року;
3) мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA 4000067839.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
18.05.2010

2
201/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість (грн)

Кількість
акцій (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з
UA4000067839
Акція проста
Бездокумента
0,25
400 000 00
100 000 000
100
цiнних паперiв та фонбездокуменрні іменні
0
дового ринку
тарна іменна
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 статутний капiтал визначений у вiдповiдностi з затвердженим Фондом державного майна України актом оцiнки вартостi майна орендного
пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта"
Першу емiсiю проведено в процесi приватизацiї Товариства шляхом випуску 21 554 000 (двадцять одного мiльйона п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривен кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот) гривен.
Приватизацiя Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ
"Нижньоднiпровський трубопрокатний завод").
На перший випуск акцiй отримано свiдоцтво №2/1/95 вiд 4 сiчня 1995 року, видане Мiнiстерством фiнансiв України. 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.
Позачерговими зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 26 грудня 2000 року було прийнято рiшення про проведення додаткової (другої) емiсiї акцiй в
перiод з 5 березня 2001 року по 26 березня 2001 року включно. Усi акцiонери Товариства мали рiвне переважне право на придбання акцiй, що випускалися
додатково у кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi у статутному капiталi на дату прийняття рiшення про емiсiю акцiй.
Пiдписка на акцiї додаткового (другого) випуску проведена у вiдповiдностi з умовами випуску акцiй, прийнятими позачерговими загальними зборами
акцiонерiв 26.12.2000 року та достроково припинена у зв'язку з тим, що пiд час пiдписки досягнуто запланованого обсягу випуску у розмiрi 32 331 000 (тридцяти двох мiльйонiв трьохсот тридцяти однiєї тисячi) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривен кожна на загальну суму 8 082 750 (вiсiм
мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривен.
Додатковий (другий) випуск цiнних паперiв надав їх власникам права однаковi з правами за ранiше випущеними цiнними паперами.
Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо порядку реєстрацiї випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств i облiгацiй
пiдприємств та iнформацiї про їх емiсiю, було зареєстровано додатковий (другий) випуск акцiй та отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв
(з урахуванням останнього випуску) №164/1/01 вiд 18 квiтня 2001 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити статутний (складений) капiтал Товариства 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).
Вiдповiдно до дiючого законодавства та нормативно-правових актiв Державної 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.
У зв'язку зi змiною найменування емiтента з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здiйснено замiну Свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. На сьогоднi є чинним Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 року.
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). 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 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
Кількість
акцій, що виДата зарахуВид дії
куплено/ навання / списан- викуп/ набуття
буто іншим
№ з/п ня акцій на ра- іншим чином/
чином
хунок / з рапродаж/ ану/продано/
хунку емітента
лювання
анульовано
(шт.)

1

2

3

4

Номер свідоцтва
Дата реєстрації
про реєстрацію
випуску акцій,
випуску акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Частка від статутНомінальна що викуплено/
викуплено/ набуто акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ ного капіталу (у
вартість (грн) набуто іншим
іншим чином
анульовано
відсотках)
чином /продано/
/продано/ анульоанульовано
вано

5

6

7

8

9

1

Опис

01.06.2020

продаж

867 100

216 775

18.05.2010

201/1/10

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондо0,216775
вого ринку
1. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) та рiшення Наглядової ради
Товариства вiд 01 червня 2020 року (протокол засiдання №742) ранiше викупленi Товариством вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України "Про
акцiонернi товариства" власнi простi iменнi акцiї у кiлькостi 867 100 (вiсiмсот шiстдесят сiм тисяч сто) штук продано.Загальна кiлькiсть акцiй, якi були
проданi Товариством у звiтному перiодi становить 867 100 штук загальною номiнальною вартiстю 216 775 грн. Цiна продажу ранiше викуплених
вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" простих iменних акцiй ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 2,15 грн.Загальна вартiсть акцiй,
щодо яких вчинена дiя: 1 864 265 грн.
2. За результатами голосування на рiчних загальних зборах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 травня 2020 року, проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", голосувало 3 (три) акцiонери, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних
зборах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй становить 670 371 шт.Загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй - 167 592,75 грн.ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiдповiдно до положень пункту 2 статтi 69 Закону в порядку, встановленому Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", повiдомило акцiонерiв про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням цiни викупу акцiй, що складає
2,15 гривень за одну акцiю. Вищевказана цiна є ринковою вартiстю, визначеною суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖIО" на пiдставi на
пiдставi договору №27.03/20-20/1519 про надання послуг з незалежної оцiнки вiд 31 березня 2020 року, станом на останнiй робочий день, що передує
дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийняте рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, тобто станом на 27 квiтня 2020 року. Керуючись пунктом 3 статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" затвердила ринкову вартiсть однiєї акцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в розмiрi 2,15 гривень та цiну викупу акцiй
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в розмiрi 2,15 гривень за одну акцiю.Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року рiшення про змiну типу
товариства не приймалось. До Товариства з вимогою про викуп акцiй звернулось 2 (два) акцiонери з числа акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
рiчних загальних зборах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi були проведенi 29 травня 2020 року, та голосували "проти" питань порядку денного №18: "Схвалення правочинiв, щодо вчинених яких є заiнтересованiсть" та з питання порядку денного №23: "Надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". У вимогах про обов'язковий викуп акцiй зазначено, що акцiонери вважають,
що визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖIО" ринкова вартiсть акцiй станом на 27.04.2020 року в розмiрi 2,15 грн. не є ринковою
вартiстю. У вiдповiдь на вимоги акцiонерiв про обов'язковий викуп акцiй ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" надiслало акцiонерам листи, якими повiдомило, що
готове здiйснити обов'язковий викуп акцiй за вимогами акцiонерiв за цiною 2,15 грн. за одну акцiю, а зауваження, наведенi у вимогах, з приводу того,
що вартiсть акцiй ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖIО", не є ринковою вартiстю акцiй ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 27 квiтня 2020 року, вважає безпiдставним. Зважаючи на цi обставини, Договори купiвлi-продажу (обов'язкового викупу)
цiнних паперiв не були укладенi. Загальна кiлькiсть акцiй, якi не були викупленi Товариством в акцiонерiв, якi звернулись до Товариства з вимогою про
викуп акцiй, становить 663 089 шт. загальною номiнальною вартiстю 165 772,25 грн.З урахуванням викладеного, вбачається, що у ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" вiдсутнi правовi пiдстави для задоволення вимог акцiонерiв щодо укладання договору купiвлi-продажу (обов'язкового викупу) цiнних паперiв. Як
наслiдок, Договори купiвлi-продажу (обов'язкового викупу) цiнних паперiв не були укладенi. Загальна кiлькiсть акцiй, якi не були викупленi Товариством в акцiонерiв, якi звернулись до Товариства з вимогою щодо укладання договору купiвлi-продажу (обов'язкового викупу) цiнних паперiв становить
663 089 шт. загальною номiнальною вартiстю 165 772,25 грн.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість голосуючих
акцій (шт.)

1
18.05.2010

2
201/1/10

3
UA4000067839

4
400 000 000

5
100 000 000

6
398 041 930

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими обмежено (шт.)
7
1 958 070

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Згiдно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцiй на 1 958 070 шт. акцiй, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою
договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах,
вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему
України" №5178-VI вiд 06.07.2012р. та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї з 11.10.2014 року не
враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

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

Опис

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

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

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду

3 075 458
3 446 147
0
0
3 075 458
3 446 147
1 172 916
1 147 345
0
0
1 172 916
1 147 345
1 792 508
2 180 533
0
0
1 792 508
2 180 533
87 148
87 021
0
0
87 148
87 021
0
0
0
0
0
0
22 886
31 248
0
0
22 886
31 248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 075 458
3 446 147
0
0
3 075 458
3 446 147
Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi Товариство утримує
з метою використання їх у виробничому процесi, здавання в оренду iншим
особам, очiкуваний термiн використання яких становить бiльше одного року
(або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). На початок звiтного року:
- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 5 185 832 тис. грн.
- знос основних засобiв складає - 2 110 374 тис.грн. грн.
На кiнець звiтного року:
- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 5 882 278 тис.грн.
- знос основних засобiв складає - 2 436 131 тис.грн. грн.
За структурою основнi засоби розподiляються на:
- земельнi дiлянки. Товариство не є власником земельних дiлянок. Дiлянки
використовуються на умовах безтермiнового використання, або оренди у
мiсцевої влади.
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Будiвлi включають в себе всi
будiвлi i вмонтоване в них обладнання: водовод, енергопостачання, телефоннi
лiнiї, освiтлення. Споруди: дороги, димовi труби, залiзничнi колiї.
- машини та обладнання - включають в себе трубозварювальнi агрегати, рiзнi
резервуари, насоси, контрольно-вимiрювальне обладнання, обладнання для
дефектоскопiї, лабораторне обладнання.
- транспортнi засоби - включають в себе цистерни, автобуси, легковi i вантажнi
автомобiлi.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- багаторiчнi насадження;
- iншi основнi засоби;
- бiблiотечнi фонди;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
- тимчасовi (не титульнi) споруди.
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю основнi засоби оцiнюються за
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих
розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. При проведеннi переоцiнки основних засобiв, накопичена
амортизацiя елiмiнується проти первiсної вартостi об'єкту i така чиста вартiсть
порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки,
вiдноситься до iншого сукупного доходу та накопичується в складi резерву з
переоцiнки в складi власного капiталу в балансi, за винятком сум, що компен-

сують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається
у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у звiтi
про сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi
компенсує попереднi збiльшення балансової вартостi цих же активiв i
вiдображається через зменшення резерву переоцiнки. Дооцiнка основних
засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням
об'єкта основних засобiв пропорцiйно нарахованiй амортизацiї. Пiсля вибуття
активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до
складу нерозподiленого прибутку.
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi
будiвництва, iнших прямих витрат для введення активу в експлуатацiю, витрат
на позики та очiкуваних витрат на виведення активу з експлуатацiї. Цiна
купiвлi або вартiсть будiвництва основного засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, понесеної в ходi придбання основного засобу.
Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання
економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не
очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку з вибуттям активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його
балансовою вартiстю) включаються до прибуткiв та збиткiв за рiк у якому актив був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування
амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в разi необхiдностi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання активу. Амортизацiя основних засобiв
розраховується з урахуванням таких термiнiв корисного використання активiв:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби та інші основні засоби
Інструменти та інвентар
Інші основні засоби

5-80 років
3-45 років
3-25 років
3-28 років
3-25 років

Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi активiв, що замiщують iснуючий, або частини активу, витрат на дiагностику та
огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується та
замiщується iншим та, ймовiрно, що консолiдована група Товариства в подальшому отримуватиме майбутнi економiчнi вигоди вiд цього активу, то витрати капiталiзуються. Якщо частина активу не облiковується як окремий компонент, то для оцiнки балансової вартостi замiщеного списаного активу
використовується вартiсть активу, що замiщує iснуючий. Усi iншi витрати з
ремонту вiдносяться до витрат в тому перiодi, коли вони фактично понесенi.
При зарахуваннi на баланс об'єкти основних засобiв оцiнювалися за
собiвартiстю, що складається з витрат на його виробництво чи придбання.
До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як
рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх
зносу на дату балансу та будь-якими збитками вiд зменшення корисностi.
Активи вартiстю менше 6 000 грн. не визнаються у складi основних засобiв i
не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний
ремонт, технiчне обслуговування, капiтальний ремонт) вiдображаються у
складi витрат у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна
чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв
понад первiсно очiкуваними економiчними вигодами, такi витрати
капiталiзуються.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно
з використанням об'єкта основних засобiв пропорцiйно нарахованiй
амортизацiї, а також при вибуттi основних засобiв.

Переоцiнка основних засобiв була проведена Товариством станом на
01.01.2013 року. Справедлива вартiсть базувалась на результатах оцiнок, проведених зовнiшнiм незалежним оцiнювачем.
Станом на 31.12.2018р. та 31.12.2019р. Товариство не оцiнювало наявнiсть
ознак можливого зменшення активiв.
Амортизацiя основних засобiв у 2018-2019р.р. нараховувалась прямолiнiйним
методом.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначалась по кожному об'єкту окремо.
Залишкової вартостi основних засобiв, вилучених для продажу немає.
Станом на 31.12.2019р. набрали чинностi та дiяли наступнi договори застави
основних засобiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":
1. Договiр застави рухомого майна №1/2 вiд 08.10.2019р. та Договiр застави
рухомого майна №2/2 вiд 08.10.2019р. з GLAS TRUST CORPORATION
LIMITED [ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛIМIТЕД] в якостi Заставодержателя, який забезпечує виконання зобов'язань INTERPIPE HOLDINGS PLC по
Договору про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капiталу
вiд в сумi 41 040 тис. доларiв США з остаточним термiном погашення 31
грудня 2020 року.
2. Договiр застави рухомого майна вiд 08.10.2019р. з BRIDGEWATER
HOLDINGS CORP. [БРIДЖВОТЕР ХОЛДIНГС КОРП.] в якостi Заставодержателя, який забезпечує виконання зобов'язань INTERPIPE HOLDINGS PLC
по Договору про реструктуризований кредит на поповнення оборотного
капiталу вiд в сумi 3 960 тис. доларiв США з остаточним термiном погашення
31 грудня 2020 року.
3. Договiр iпотеки вiд 29.10.19р. з MADISON PACIFIC TRUST LIMITED
[МЕДIСОН ПАСIФIК ТРАСТ ЛIМIТЕД] у якостi Iпотекодержателя та Договiр
застави рухомого майна вiд 31.10.19р. з MADISON PACIFIC TRUST LIMITED
[МЕДIСОН ПАСIФIК ТРАСТ ЛIМIТЕД] у якостi Заставодержателя, якi забезпечують виконання зобов'язань, INTERPIPE HOLDINGS PLC, з-помiж iнших,
як емiтента за Договором про Довiрче Управлiння Облiгацiями на загальну
суму 309 192 тис. доларiв США та термiном погашення 31 грудня 2024 року,
по iншим документам стосовно реструктуризацiї кредитної заборгованостi.
Балансова вартiсть основних засобiв,переданих у заставу в якостi забезпечення
виконання зобов'язань за кредитними договорами з банками, станом на
31.12.2018 року становить 2 327 064тис.грн:
1. Найменування банку - АТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента
з забезпечення, надано в заставу для забезпечення виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у заставу - рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 1
982 882 тис.грн.; Залишкова вартiсть 1 282 943 тис. грн.; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011р. Договiр замiщення вiд 25.11.2011р. Остаточна
дата погашення - 05 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як
"Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення, дiє до
повного виконання зобов'язань.
2. Найменування банку - АТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента
з забезпечення, надано в iпотеку для забезпечення виконання зобов'язань з
погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у iпотеку - нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна
вартiсть 1 516 134 тис. грн.; Залишкова вартiсть 970 475 тис. грн.; Договiр
iпотеки вiд 07.12.2011р. Договiр замiщення вiд 25.11.2011р. Остаточна дата
погашення - 05 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення, дiє до повного виконання зобов'язань.
3. Найменування банку - ТОВ "ФIНАНСОВА ТОВАРИСТВО "ЖЕНЕВА",
чинний Кредитор/Заставодержатель у вiдповiдностi до Договору про
вiдступлення права вимоги та замiну кредитора №б/н вiд 18.12.18р., Договору
вiдступлення прав за договорами застави вiд 19.12.18р., повiдомлення про
замiну заставодержателя № 4026-12/18 вiд 20.12.2018р. за договором застави
№ PL 13-155/28-4 вiд 16.04.2013р. та договором застави № PL 13-156/28-4 вiд
16.04.2013р.Найменування активу, переданого у заставу: Договiр застави №

PL13-155/28-4 вiд 16.04.2013 (ж/д колiї), Договiр застави № PL13-156/28-4 вiд
16.04.2013 (транспорт, перевантажувачi, автомобiлi спецiалiзованого ломовоза
на шасi МАЗ). Первiсна вартiсть 163 214 тис. грн.; Залишкова вартiсть 73 646
тис. грн. Остаточна дата погашення означає 12 серпня 2016 року, дiє до повного виконання зобов'язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
4 676 228
4 677 387
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР
Опис
(Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 27.06.2013р. № 628.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активi = Необоротнi активi +
Оборотнi активi + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання
- Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доход майбутнiх перiодiв.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом станоВисновок
вить 4 576 228 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства перевищує статутний капiтал. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

20 459

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

13 822 659

X

X

Види зобов’язань

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

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
13 843 118
X
X
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: довгостроковi зобов'язання - 2 549
621 тис.грн., довгостроковi забезпечення - 731 590 тис.грн., кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 982 885 тис грн.,
за розрахунками зi страхування - 8 177 тис.грн., з оплати працi - 31
089 тис грн., за одержаними авансами - 3 475 421 тис грн.; поточнi
забезпечення - 329 335 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 3 340 027
тис. грн., поточнi довгостроковi зобов'язання - 2 374 514тис.грн.

У роздiлi "Кредити банку" вiдсутня iнформацiя тому, що Товариство
не має цих зобов'язань.
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна
iнформацiя: - у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за
сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском), за векселями
(всього) 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.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п
1
1
2

3

Основні види продукції

у натуральній формі
(фізична одиниця
виміру)
2
3
Суцiльнокатанi
171516
залiзничнi колеса
Труби сталевi
94136
безшовнi
гарячодеформо
ванi
Труби обсаднi
30628
та муфти до
них

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі
у відсотках до всієї
у грошовій формі
(фізична одиниця
реалізованої
(тис.грн)
виміру)
продукції
6
7
8
109131
4670661
53

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

4
5166055

5
59

1888674

22

94481

1847930

21

806850

9

30392

816214

9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Матерiальнi затрати

2

Витрати на оплату працi та
вiдрахування на соцiальнi заходи
Iншi витрати

3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)
3
78,7
8,6
12,7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по ба-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34412655
01033, Україна, Київська обл., Печерський
р-н, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Б
АВ №263418
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 498-53-74
498-53-74
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи (зберiгача цiнних
паперiв).
Обслуговування рахункiв у цiнних паперах
власникiв акцiй Товариства здiйснюється
зберiгачем на пiдставi Договору про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Київська обл.,
Голосiївський 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 АТ "Фондова
бiржа
ПФТС"
надає
ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги допуску
цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК

тькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

КРЕДИТ ДНIПРО"
Акціонерне товариство
14352406
01033, Україна, Київська обл., Печерський
р-н, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32
70
Нацiональний банк України
22.10.2018
0-800-507-700
Юридична особа, уповноважена емiтентом
виплачувати дохiд за його цiнними паперами
На пiдставi укладених договорiв доручень
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" здiйснює
виплату дивiдендiв акцiонерам ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7-Г
-

(044) 363-04-00
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
Обслуговування випуску цiнних паперiв
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" здiйснюється на
пiдставi Договору про обслуговування
випускiв цiнних паперiв.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР РЕДЖIО"
Товариство з обмеженою відповідальністю
41215415
03124, Україна, Київська обл., Соломенський р-н, м. Київ, вул. Миколи Василенка,
буд.17, кв.24
720/20
Фонд державного майна України
07.08.2020
(067) 119-19-59
Юридична особа, яка здiйснює оцiночну
дiяльнiсть.

Опис

На пiдставi укладених договорiв надає послуги:
- щодо незалежної оцiнки пакета акцiй ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", що складається з
400000000 простих iменних акцiй та
складає 100% статутного капiталу Товариства, та розрахункового визначення
питомої вартостi однiєї акцiї в цьому
пакетi;
- передбаченi частиною п'ятою статтi 71
Закону України "Про акцiонернi товариства";
- незалежна оцiнка об'єктiв основних
засобiв, якi знаходяться на виробничому
майданчику пiдприємства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
49005, Україна, Дніпропетровська обл.,
Соборний р-н, м. Днiпро, вул. Писаржевського, 1-А
-

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший

(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.

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСАЛТИНГЮРСЕРВIС"
Акціонерне товариство
23718881
04214, Україна, Київська обл., Оболонський
р-н, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 36-В
378/18
Фонд державного майна України

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

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

07.05.2018
(044) 419-88-92
418-88-92
Юридична особа, яка здiйснює оцiночну
дiяльнiсть.
На пiдставi укладеного договору про надання послуг надає послуги з незалежної
оцiнки об'єктiв основних засобiв та майна.

Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова компанiя
"Лiвобережна фiлiя Днiпропетровського
обласного управлiння
Акціонерне товариство
33231605
49081, Україна, Дніпропетровська обл.,
Амур-Нижньоднiпровський р-н, м. Днiпро,
пр. Слобожанський, 1
АЕ №641976
Нацiональна комiсiя,що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
26.05.2015
(0562) 23-61-45
23-71-29
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про
добровiльне страхування майна ПрАТ
"Українська пожежно-страхова компанiя
"Лiвобережна фiлiя Днiпропетровського
обласного управлiння"
надає ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
Акціонерне товариство
30968986
01011, Україна, Київська обл., Печерський
р-н, м. Київ, вул. Рибальська, 22
АЕ №522523,
Нацiональна комiсiя,що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
14.08.2014
(044) 499-77-60
499-77-62
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про
добровiльне страхування майна ПрАТ "СК
"Альфа
Страхування"
надає
ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страху-

ванню майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"
Акціонерне товариство
24175269
04050, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Глибочинська, 44
АВ №483129
Нацiональна комiсiя,що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
01.10.2009
(056) 371-14-73
372-04-22
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про
добровiльне страхування майна надає ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню майна.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
24175269
04210, Україна, Київська обл., Оболонський
р-н, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграда,
буд.26, кв.310
1037
Аудиторська палата України
23.02.2001
(044) 537-76-53
537-76-52
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту
На пiдставi укладеного договору надає послуги
з
аудиту
повного
пакету
консолiдованої фiнансової звiтностi та
фiнансової звiтностi Товариства за 2019 та
2020 роки, що складена вiдповiдно до
МСФЗ.

ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КПД-КОНСАЛТИНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32651228
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
Новокодацький р-н, м. Днiпро, вул.
Гiдропаркова, буд.11, кв.220
802/18

Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Фонд державного майна України
19.10.2018
(067) 281-41-76
Юридична особа, яка здiйснює оцiночну
дiяльнiсть.
На пiдставi укладеного договору на виконання експертно-оцiночних послуг надає
послуги з незалежної оцiнки о'єктiв основних засобiв та майна.

ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
38138378
03124, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м. Київ, вул.
М.Василенка, буд.7-А
451/18
Фонд державного майна України
29.05.2018
(044) 492-66-99
Юридична особа, яка здiйснює оцiночну
дiяльнiсть
На пiдставi укладеного договору про надання послуг з незалежної оцiнки надає
послуги з незалежної оцiнки об'єктiв основних засобiв, якi знаходяться на виробничому майданчику пiдприємства.

ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРУПА КОНСАЛТИНГУ ТА СТРАТЕГIЧНИХ
IНIЦIАТИВ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
39671465
01142, Україна, Київська обл., Печерський
р-н, м. Київ, вул. Саперне поле, буд.9-А
322/18
Фонд державного майна України
10.04.2018
(044) 338-71-10
Юридична особа, яка здiйснює оцiночну
дiяльнiсть
На пiдставi укладеного договору на проведення оцiнки надає послуги з незалежної
оцiнки.
Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"
Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

21676262
01001, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.
Грiнченка Бориса, буд.3, поверх 5
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15
Юридична особа, яка має право провадити
дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг
на фондовому ринку
Особа, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi
учасника фондового ринку - ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".

Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"
Державне підприємство
21676262
01001, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.
Грiнченка Бориса, буд.3, поверх 5
DR/00002/ARM
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15
Юридична особа, яка має право провадити
дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг
на фондовому ринку
Особа, яка здiйснює подання звiтностi Товариства до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНСТВО "ЕКСПЕРТ - РЕЙТИНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34819244
04073, Україна, Київська обл., Оболонський
р-н, м. Київ, провулок Куренiвський, буд.15
5
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
09.06.2010
(044) 227-60-74
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента
На пiдставi укладеного договору надає послуги
з
рейтингової
оцiнки
ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Ринкова
вартість майна
або послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними останньої
річної фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення
правочину

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення
правочинів, щодо
вчинення яких є
заінтересованість,
в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та фондового ринку або
через особу, яка
провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку

URL-адреса сторінки
власного веб-сайту товариства, на якій
розміщена інформація
про прийняття рішення
щодо вчинення
правочинів із
заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

13.02.2020

Наглядова рада

236 109,02

19 067 614

1,238

постачання
давальницької
сировини колiсної заготовки

13.02.2020

13.02.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 13 лютого 2020
року (протокол засідання №705), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро,
49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;

- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018р., укладені за період з
01.01.2019р. по 30.06.2019р. між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є постачання давальницької сировини –
колісної заготовки.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 236 109,02 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 1,238%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-39, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" за період з
01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з
01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018р., укладених
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Період дослідження: з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Дата завершення складання звіту: 04 грудня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 236 109 021,11 (двісті тридцять шість мільйонів сто дев’ять тисяч двадцять одна) гривня одинадцять копійок
Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг, що є
предметом правочину,
грн.
(з ПДВ)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів в
2019 рік
(за період з
01.01.2019 р. по
30.06.2019 р.)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №353180899 на переробку
давальницької сировини від 01.07.2018р.,
укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний
код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) за період з 01.01.2019р. по
30.06.2019р.

8

19 067 614 000,00

1,238

236 109 021,11

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,238

236 109 021,11

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2018 р. (грн.)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018р.,
укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р., у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
2

13.02.2020

Наглядова рада

307 961,17

19 067 614

1,615

(підпис)

(підпис)
М.П.
поставка
13.02.2020
металопродукцiї

Антонова А. Б.

Антонова А. Б.
13.02.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою Товариства 13 лютого 2020 року (протокол засідання №705), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №353180924 від 01.08.2018р., укладені за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 307 961,17 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 1,615%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-40, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180924 від 01.08.2018р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №353180924 від 01.08.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим
умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №353180924 від 01.08.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ
«МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Період дослідження: з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Дата завершення складання звіту: 04 грудня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 307 961 171,54 (триста сім мільйонів дев’ятсот шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна) гривня п’ятдесят чотири копійки

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг, що є
предметом правочину,
грн.
(з ПДВ)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів в
2019 рік
(за період з
01.01.2019 р. по
30.06.2019 р.)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №353180924 від
01.08.2018р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) за період з 01.01.2019р.
по 30.06.2019р.

796

19 067 614 000,00

1,615

307 961 171,54

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,615

307 961 171,54

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2018 р. (грн.)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №353180924 від 01.08.2018р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р., у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
3

14.02.2020

Наглядова рада

348 606,07

19 067 614

1,828

(підпис)

(підпис)
М.П.
постачання то14.02.2020
вару

Антонова А. Б.

Антонова А. Б.
14.02.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 14 лютого 2020
року (протокол засідання №706), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро,
49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладені за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є постачання товару.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 348 606,07 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 1,828%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-38, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним
ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним
ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та
ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Період дослідження: з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Дата завершення складання звіту: 04 грудня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 348 606 068,79 (триста сорок вісім мільйонів шістсот шість тисяч шістдесят вісім) гривень сімдесят дев’ять копійок

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг, що є
предметом правочину,
грн.
(з ПДВ)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів в
2019 рік
(за період з
01.01.2019 р. по
30.06.2019 р.)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/0904
від 01.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33718431) за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
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19 067 614 000,00

1,828

348 606 068,79

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,828

348 606 068,79

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2018 р. (грн.)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р., у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону
України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
4

14.02.2020

Наглядова рада

244 832,65

19 067 614

1,284

(підпис)

(підпис)
М.П.
поставка
14.02.2020
металiв чорних
(вторинних), що
утворилися в
результатi
дiяльностi Постачальника

Антонова А. Б.

Антонова А. Б.
14.02.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою Товариства 14 лютого 2020 року (протокол засідання №706), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №311171431 від 29.12.2017р., укладені за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металів чорних (вторинних), що утворилися в результаті діяльності Постачальника.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 244 832,65 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 1,284%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-37, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №311171431 від 29.12.2017р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №311171431 від 29.12.2017р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.) звичайним ринковим
умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №311171431 від 29.12.2017р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ
«МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Період дослідження: з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.
Дата завершення складання звіту: 04 грудня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 244 832 655,21 (двісті сорок чотири мільйони вісімсот тридцять дві тисячі шістсот п’ятдесят п’ять) гривень двадцять одна копійка

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг, що є
предметом правочину,
грн.
(без ПДВ)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів в
2019 рік
(за період з
01.01.2019 р. по
30.06.2019 р.)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №311171431 від
29.12.2017р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) за період з 01.01.2019р.
по 30.06.2019р.

36

19 067 614 000,00

1,284

244 832 655,21

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,284

244 832 655,21

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2018 р. (грн.)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №311171431 від 29.12.2017р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р., у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
5

29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

3 804 653,53

20 705 433

18,375

М.П.
реалiзацiя
продукцiї

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.
29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 29
травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м.
Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами є:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 804 653,53 тис. грн..
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18,375%.
Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при необхідності, митне

оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в національну валюту України.
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 240 051 993.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 663 089.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-42,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006
р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 квітня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 3 804 653 531,91 (три мільярди вісімсот чотири мільйони шістсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять одна) гривня дев’яносто одна копійка
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ - для правочинів у
національній валюті; без
ПДВ - для правочинів в
іноземній валюті)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії
№653090049 від 26.12.2008р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33668606) в 2019 році.

2 218

20 705 433 000,00

18,375

3 804 653 531,91

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,00

18,375

3 804 653 531,91

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства",
відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
6

29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

2 607 494,45

20 705 433

12,593

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
реалiзацiя
продукцiї

29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами є:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 607 494,45 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 12,593%.
Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при необхідності, митне
оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в національну валюту України.
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 240 051 993.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 663 089.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-43,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006
р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 квітня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 2 607 494 453,86 (два мільярди шістсот сім мільйонів чотириста дев’яносто чотири тисячі чотириста п’ятдесят три) гривні вісімдесят шість копійок
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ - для правочинів у
національній валюті; без
ПДВ - для правочинів у
іноземній валюті)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії
№653090051 від 26.12.2008р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в 2019
році.

4 387

20 705 433 000,00

12,593

2 607 494 453,86

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,00

12,593

2 607 494 453,86

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства",
відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
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29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

2 322 947,25

20 705 433

11,219

постачання
трубної
продукцiї

29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr

o_tovaristvo/
Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами є:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2322947,25 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11,219%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 240 051 993.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 663 089.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-44,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006
р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 квітня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 2 322 947 261,73 (два мільярди триста двадцять два мільйони дев’ятсот сорок сім тисяч двісті шістдесят одна) гривня сімдесят три копійки
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору
№653090052 від 26.12.2008р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в
2019 році.

3 338

20 705 433 000,00

11,219

2 322 947 261,73

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,00

11,219

2 322 947 261,73

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.

(підпис)

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
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29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

4 799 341,43

20 705 433

23,179

(підпис)
М.П.
реалiзацiя
29.05.2020
цiльнокатаних
колiс та
бандажiв

Антонова А. Б.

Антонова А. Б.
01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами є:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 799 341,43 тис. грн..
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 23,179%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у специфікаціях до договору.

Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 240 051 993.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 663 089.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-45,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006
р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 квітня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 4 799 341 431,48 (чотири мільярди сімсот дев’яносто дев’ять мільйонів триста сорок одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня сорок вісім копійок
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору
№653090053 від 26.12.2008р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в 2019
році.

3 474

20 705 433 000,00

23,179

4 799 341 431,48

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,00

23,179

4 799 341 431,48

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
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29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

6 664 595,01

20 705 433

32,188

поставка
безперервнолит
ої круглої заготовки для виробництва к/б
продукцiї i труб
та поставка
металопродукцiї

29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства. Афілійованими особами є:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Поставщика, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва к/б продукції і труб та
поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 6664595,01 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 32,188%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000.
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 240 051 993.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 663 089.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-41,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2019 році) звичайним ринковим

умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році) звичайним ринковим
умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006
р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 квітня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 6 664 595 007,56 (шість мільярдів шістсот шістдесят чотири мільйони п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч сім) гривень п’ятдесят шість копійок

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг, що є
предметом правочину,
грн.
(з ПДВ)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів в
2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №ПП
06150289/553150666 від 08.05.2015р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2019 році.

15 753

20 705 433 000,00

32,188

6 664 595 007,56

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,00

32,188

6 664 595 007,56

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні
товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)

(підпис)

Антонова А. Б.

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
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29.05.2020

Рiчнi загальнi
збори

1 000 000

20 705 433

4,83

вiдчуження
Товариством
нерухомого
майна, а саме
будiвель та
споруд, якi
розташованi в
м. Днiпрi

29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю між
Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область,
53201, Україна), а саме:
1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження
Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які розташовані в м. Дніпрі, на суму, що не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ.
2. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження
Товариством основних засобів на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ.
3. Надати Голові Правління Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів купівлі-продажу, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів купівлі-продажу та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Договорів
купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів купівлі-продажу, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства. Афілійованими особами є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), член Наглядової ради Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину та внаслідок такого правочину набуває майно.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 000 000 тис. грн..
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 4,830%.
Інші істотні умови правочину:
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 288 383 402.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 670 371.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №09.04/20-20/2147, а саме: основні засоби (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць та основні
засоби (будівлі, споруди, обладнання та машини) у кількості 6845 одиниць згідно балансових довідок від 15 травня 2020 року.

Замовник/Власник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №276/20 від 13.04.2020 року, виданий ФДМУ
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Замовник

Дата оцінки
Дата завершення складання звіту

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 05393116)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 05393116)
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №276/20 від 13.04.2020 року, виданий Фондом державного майна
України
основні засоби (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць та основні засоби (будівлі, споруди, обладнання та
машини) у кількості 6845 одиниць згідно Балансових довідок від 15 травня 2020 року
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 Г
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 Ж
Ринкова вартість
Визначення вартості для вчинення правочину
Дохідний методичний підхід
(метод прямої капіталізації)
15 травня 2020 року
27 травня 2020 року

Курс НБУ на дату оцінки

26,6792 грн. за 1 дол. США

Строк дії висновку про вартість майна

6 місяців

Ринкова вартість
об’єкта оцінки
(з округленням)

без ПДВ: 1 899 266 711,44 (один мільярд вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч
сімсот одинадцять) гривень сорок чотири копійки
ПДВ: 379 853 342,29 (триста сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі триста сорок дві) гривні
двадцять дев'ять копійок
з ПДВ: 2 279 120 053,73 (два мільярди двісті сімдесят дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч п'ятдесят три) гривні сімдесят три копійки

Власник

Виконавець

Об’єкт оцінки
Адреса

Вид вартості майна
Мета оцінки
Використані методичні підходи

1. Ринкова вартість основних засобів (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць складає:
без ПДВ: 550 787 299,90 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень дев'яносто копійок
ПДВ: 110 157 459,98 (сто десять мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять) гривень дев'яносто вісім копійок
з ПДВ: 660 944 759,88 (шістсот шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень вісімдесят вісім копійок
2. Ринкова вартість основних засобів (будівлі, споруди, обладнання та машини) у кількості 6845 одиниць cкладає:

без ПДВ: 1 348 479 411,54 (один мільярд триста сорок вісім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста одинадцять) гривень п'ятдесят чотири копійки
ПДВ: 269 695 882,31 (двісті шістдесят дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні тридцять одна копійка
з ПДВ: 1 618 175 293,85 (один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто три) гривні вісімдесят п'ять копійок
Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, у всіх суттєвих
аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Директор
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

Антонова А. Б.

(підпис)
М. П.

Оцінювач

Антонова А. Б.

(підпис)

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ МФ № 7229 від «05» грудня 2009 року (дублікат)
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ МФ № 7541 від «15» травня 2010 року (дублікат)
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 року (дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від «28» грудня 2012 року
ПОЯСНЕННЯ: У звітному році річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 травня 2020 року, було прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", але фактично правочин не був вчинений протягом звітного року.
Програмне забезпечення, яке використовується для формування регулярної проміжної інформації, не дає можливості сформувати інформацію для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання до НКЦПФР з незаповненим полем "дата вчинення правочину". Тому у стовпці 8 "дата вчинення правочину" розділу 9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість" зазначено дату прийняття уповноваженим органом рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
На думку фахівців Товариства це є невірно, оскільки правочин не був фактично вчинений протягом звітного року, а річні загальні збори Товариства лише надали згоду на його вчинення.
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Рiчнi загальнi
збори

2 000 000

20 705 433

9,659

вiдчуження
Товариством
основних
засобiв

29.05.2020

01.06.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю між
Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область,
53201, Україна), а саме:
1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження
Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які розташовані в м. Дніпрі, на суму, що не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ.
2. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження
Товариством основних засобів на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ.
3. Надати Голові Правління Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів купівлі-продажу, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів купівлі-продажу та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Договорів
купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів купівлі-продажу, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства. Афілійованими особами є акціонери:

- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), член Наглядової ради Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину та внаслідок такого правочину набуває майно.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 000 000 тис. грн..
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 9,659%.
Інші істотні умови правочину:
Загальна кількість голосуючих акцій - 397 174 758.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 449 555.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 288 383 402.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 670 371.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №09.04/20-20/2147, а саме: основні засоби (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць та основні
засоби (будівлі, споруди, обладнання та машини) у кількості 6845 одиниць згідно балансових довідок від 15 травня 2020 року.
Замовник/Власник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №276/20 від 13.04.2020 року, виданий ФДМУ
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Замовник

Дата оцінки
Дата завершення складання звіту

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 05393116)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 05393116)
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №276/20 від 13.04.2020 року, виданий Фондом державного майна
України
основні засоби (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць та основні засоби (будівлі, споруди, обладнання та
машини) у кількості 6845 одиниць згідно Балансових довідок від 15 травня 2020 року
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 Г
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 Ж
Ринкова вартість
Визначення вартості для вчинення правочину
Дохідний методичний підхід
(метод прямої капіталізації)
15 травня 2020 року
27 травня 2020 року

Курс НБУ на дату оцінки

26,6792 грн. за 1 дол. США

Власник

Виконавець

Об’єкт оцінки
Адреса

Вид вартості майна
Мета оцінки
Використані методичні підходи

Строк дії висновку про вартість майна

6 місяців

Ринкова вартість
об’єкта оцінки
(з округленням)

без ПДВ: 1 899 266 711,44 (один мільярд вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч сімсот одинадцять) гривень сорок чотири копійки
ПДВ: 379 853 342,29 (триста сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі триста сорок дві) гривні
двадцять дев'ять копійок
з ПДВ: 2 279 120 053,73 (два мільярди двісті сімдесят дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч п'ятдесят три) гривні
сімдесят три копійки

1. Ринкова вартість основних засобів (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць складає:
без ПДВ: 550 787 299,90 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень дев'яносто копійок
ПДВ: 110 157 459,98 (сто десять мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять) гривень дев'яносто вісім копійок
з ПДВ: 660 944 759,88 (шістсот шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень вісімдесят вісім копійок
2. Ринкова вартість основних засобів (будівлі, споруди, обладнання та машини) у кількості 6845 одиниць cкладає:
без ПДВ: 1 348 479 411,54 (один мільярд триста сорок вісім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста одинадцять) гривень п'ятдесят чотири копійки
ПДВ: 269 695 882,31 (двісті шістдесят дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні тридцять одна копійка
з ПДВ: 1 618 175 293,85 (один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто три) гривні вісімдесят п'ять копійок
Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, у всіх суттєвих
аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Директор
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М. П.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А. Б.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ МФ № 7229 від «05» грудня 2009 року (дублікат)
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ МФ № 7541 від «15» травня 2010 року (дублікат)
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 року (дублікат)
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від «28» грудня 2012 року
ПОЯСНЕННЯ: У звітному році річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 травня 2020 року, було прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", але фактично правочин не був вчинений протягом звітного року.
Програмне забезпечення, яке використовується для формування регулярної проміжної інформації, не дає можливості сформувати інформацію для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання до НКЦПФР з незаповненим полем "дата вчинення правочину". Тому у стовпці 8 "дата вчинення правочину" розділу 9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість" зазначено дату прийняття уповноваженим органом рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
На думку фахівців Товариства це є невірно, оскільки правочин не був фактично вчинений протягом звітного року, а річні загальні збори Товариства лише надали згоду на його вчинення.
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Наглядова рада

1 135 192,5

20 705 433

5,483

постачання
трубної
продукцiї

21.09.2020

21.09.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 21 вересня
2020 року (протокол засідання №769), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, 53201, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75%
акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), а член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду
члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20140266/653141751 від 17.11.2014р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в
якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 135 192,50 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності:5,483%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-47, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році.

Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 вересня 2020 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 1 135 192 503,42 (один мільярд сто тридцять п’ять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі п’ятсот три) гривні сорок дві копійки

Найменування об`єкту оцінки

Загальна кількість додаткових
документів в
2019 році

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20140266/653141751 від
17.11.2014р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2019 році.
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ВСЬОГО

-

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

20 705 433 000,00

5,483

1 135 192 503,42

20 705 433 000,00

5,483

1 135 192 503,42

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні
товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач

(підпис)

Антонов С.В.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А.Б.

(підпис)

Антонова А.Б.

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.
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Наглядова рада

1 229 986,36

20 705 433

5,94

купiвля-продаж
продукцiї

23.09.2020

23.09.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 23 вересня
2020 року (протокол засідання №771), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, 53201, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75%
акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського,

буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), а член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду
члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в
якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купівля-продаж продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 229 986,36 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності:5,940%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-46, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 10 вересня 2020 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", складає: 1 229 986 360,85 (один мільярд двісті двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч триста шістдесят) гривень вісімдесят п’ять копійок

Загальна кількість додаткових
документів в
2019 році

Найменування об`єкту оцінки

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20150850/553160089 від
31.12.2015р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2019 році.
ВСЬОГО

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

5 862

-

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

20 705 433 000,00

5,940

1 229 986 360,85

20 705 433 000,00

5,940

1 229 986 360,85

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні
товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач

(підпис)

Антонов С.В.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А.Б.

(підпис)

Антонова А.Б.

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.
14

12.10.2020

Наглядова рада

524 276,33

20 705 433

2,532

поставка товару

12.10.2020

12.10.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 12 жовтня 2020
року (протокол засідання №776), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №19/4612 від 01.10.2019р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є поставка товару.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 524 276,33 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 2,532%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-49, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №19/4612 від 01.10.2019 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору поставки №19/4612 від 01.10.2019 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №19/4612 від 01.10.2019 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 28 вересня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД», складає: 524 276 330,40 (п’ятсот двадцять чотири мільйони двісті сімдесят шість тисяч триста тридцять) гривень сорок копійок
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки
№19/4612 від 01.10.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33668606) в 2019 році.
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20 705 433 000,000

2,532

524 276 330,40

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,000

2,532

524 276 330,40

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/4612 від 01.10.2019 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач

(підпис)

Антонов С.В.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А.Б.

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
15

15.10.2020

Наглядова рада

865 870,42

20 705 433

4,182

(підпис)
М.П.
надання послуг
15.10.2020
по реалiзацiї
нерезидентам
України
продукцiї, що
належить
Комiтенту

Антонова А.Б.
15.10.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 15 жовтня 2020
року (протокол засідання №777), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090050 від 26.12.2008р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в
якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є надання послуг по реалізації нерезидентам України продукції, що належить Комітенту.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 865 870,42 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 4,182%.
Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при необхідності, митне
оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в національну валюту України.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-48, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2019 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)
М.П.

Антонова А. Б.

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта
оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків,
специфікацій до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада
2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 28 вересня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД», складає: 865 870 415,77 (вісімсот шістдесят п’ять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч чотириста п’ятнадцять) гривень сімдесят сім копійок
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ - для правочинів у
національній валюті; без
ПДВ - для правочинів в
іноземній валюті)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії
№653090050 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний
код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в 2019 році.

890

20 705 433 000,000

4,182

865 870 415,77

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,000

4,182

865 870 415,77

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач

(підпис)

Антонов С.В.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А.Б.

(підпис)

Антонова А.Б.

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.

16

05.11.2020

Наглядова рада

421 561,48

20 705 433

2,036

постачання
електричної
енергiї Споживачу

05.11.2020

05.11.2020

https://ntrp.interpipe.biz/
investors/rozakrutie_inf
ormacii/osobluva_inf_pr
o_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 05 листопада 2020
року (протокол засідання №780), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО", далі по тексту - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681; місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75%
акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №515181580 про постачання електричної енергії споживачу від 05.12.2008р., укладені в 2019
році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Споживача, та ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО", в якості Постачальника, предметом яких є постачання електричної енергії Споживачу.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 421 561,48 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 2,036%.
Інші істотні умови правочину: Постачальник продає електричну енергiю Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-50, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №515181580 про постачання електричної енергії споживачу від 05.12.2018 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" в 2019
році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ, Сертифікату
суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №515181580 про постачання електичної енергії споживачу від 05.12.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» в
2019 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №515181580 про постачання електичної енергії споживачу від 05.12.2018р.,
укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» в 2019 році.
Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
Дата завершення складання звіту: 22 жовтня 2020 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 421 561 479,51 (чотириста двадцять один мільйон п’ятсот шістдесят одна тисяча чотириста сімдесят дев’ять) гривень п’ятдесят одна копійка
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2019 р. (грн.)

Співвідношення вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2019 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №515181580 про
постачання електичної енергії споживачу від 05.12.2018р., укладених
між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи
37731681) в 2019 році.

73

20 705 433 000,000

2,036

421 561 479,51

ВСЬОГО

-

20 705 433 000,000

2,036

421 561 479,51

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом правочину, грн. (з
ПДВ)

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №515181580 про постачання електичної енергії споживачу від
05.12.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у
ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач

(підпис)

Антонов С.В.

Оцінювач

(підпис)

Антонова А.Б.

(підпис)

Антонова А.Б.

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.

КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний р-н

Територія
Організаційно-право
Акціонерне товариство
ва форма господарювання
Виробництво труб, порожнистих профілів і
Вид економічної
фітингів зі сталі
діяльності
Середня кількість працівників: 4090
Адреса, телефон: 49081 м. Днiпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 359-163
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за КОПФГ

230

за КВЕД

24.20

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

19 060
43 575
( 24 515 )
633 848
3 446 147
5 882 268
( 2 436 121 )
0
0
(0)
0
0
(0)

17 553
45 177
( 27 624 )
127 358
4 008 981
6 466 206
( 2 457 225 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

2 161

2 042

1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
0
14 119
0
0
0
0
4 115 335

0
0
54 672
0
0
0
0
4 210 606

1100
1101
1102
1103

1 731 374
0
0
0

1 624 761
0
0
0

Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:

1104
1110
1115
1120

0
0
0
0

0
0
0
0

1125

12 958 330

11 292 102

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

548 800
101 079
0
0
0
49 995
0
1 194 858
0
0
0
0

224 770
201 714
37 123
0
0
15 978
0
945 630
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
4 673
16 589 109

0
0
0
0
2 914
14 307 869

1200

0

0

1300

20 704 444

18 518 475

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

100 000
0
522 761
161 088
0
0
19 993
3 875 409
(0)
( 1 908 )
0
4 677 343

100 000
0
595 827
159 851
0
0
19 993
3 800 557
(0)
(0)
0
4 676 228

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
1 911 611
548 545
548 545
0
0
0

0
0
0
2 549 621
731 590
731 590
0
0
0

резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
2 460 156

0
0
0
0
0
0
0
3 281 211

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

3 197 637
1 101 256
196 643
175 514
9 523
37 661
6 284 054
0
0
0
333 845
0
0
2 406 326
13 566 945

2 374 514
982 780
20 459
0
8 177
31 088
3 475 421
0
0
0
329 335
0
0
3 339 262
10 561 036

1700

0

0

1800
1900

0
20 704 444

0
18 518 475

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

31.01.2021

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код
рядка

За звітний період

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

3
9 470 237
0
0
(0)
0
0
( 6 803 259 )
(0)

1801003
За аналогічний
період попереднього року
4
14 624 632
0
0
(0)
0
0
( 9 584 769 )
(0)

2090

2 666 978

5 039 863

2095
2105
2110
2111
2112
2120

(0)
0
0
0
0
2 628 322

(0)
0
0
0
0
1 635 143

2121

0

0

2122

0

0

2123
2130
2150
2180

0
( 287 846 )
( 638 686 )
( 2 129 250 )

0
( 280 021 )
( 825 475 )
( 1 895 129 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 239 518

3 674 381

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
673 765
0
( 534 869 )
( 120 )
( 2 315 250 )
0

(0)
0
0
1 879 501
0
( 614 458 )
( 145 )
( 588 612 )
0

2290

63 044

4 350 667

Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2295
2300

(0)
-40 139

(0)
-788 370

2305

0

0

2350

22 905

3 562 297

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

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

0

0

-155 022
-24 691
(0)
-24 691
-1 786

4 928
4 928
(0)
4 928
3 567 225

За звітний період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

3
130 331
0
0

За аналогічний
період попереднього року
4
0
0
0

3
7 758 747
757 794
156 827
441 848
739 236
9 854 452

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
400 000 000
400 000 000
0,057260
0,057260
0,00

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

За аналогічний
період попереднього року
4
8 563 205
849 587
180 956
357 470
2 634 176
12 585 394
За аналогічний
період попереднього року
4
399 880 235
399 880 235
8,908410
8,908410
0,00

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

Код
рядка
2

1801004
Код за ДКУД
За звітний період
За аналогічний
період попереднього року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

9 667 156
727 952
0
153
0
1 115 374
318 225

17 340 404
824 477
0
92
0
630 981
52 956

3025

2 731

634

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
8 529
0
0
0
4 018 789

0
10 514
0
0
0
170 868

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

( 7 904 274 )
( 596 795 )
( 221 267 )
( 579 403 )
(0)
(0)
(0)
( 1 644 163 )
( 3 884 906 )
( 109 662 )
(0)
(0)
( 94 559 )
823 880

( 11 170 546 )
( 657 095 )
( 237 314 )
( 655 672 )
(0)
(0)
(0)
( 3 451 109 )
( 1 978 292 )
(0)
(0)
(0)
( 126 403 )
754 495

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3250

5

36

3255
3260
3270
3275

(0)
( 45 363 )
(0)
(0)

(0)
( 74 632 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 64 153 )
-109 511

( 47 565 )
-122 161

3300
3305
3310
3340

0
1 246 519
0
0

0
0
0
0

3345
3350
3355
3360
3365
3370

(0)
( 2 410 572 )
(0)
(0)
(0)
(0)

( 1 908 )
(0)
(4)
(0)
(0)
(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-1 164 053
-449 684
1 194 858
200 456
945 630

(0)
-1 912
630 422
605 440
-41 004
1 194 858

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

КОДИ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстро
ваний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна

2
4000
4005

3
100 000
0

4
522 761
0

5
161 088
0

6
19 993
0

Нерозподіле
ний прибуток (непокритий
збиток)
7
3 875 453
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
522 761

0
0
161 088

0
0
19 993

4100

0

0

0

4110

0

-24 691

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-1 908
0

10
4 677 387
0

-44
0
3 875 409

0
0
0

0
0
-1 908

-44
0
4 677 343

0

22 905

0

0

22 905

0

0

0

0

0

-24 691

130 331

0

0

0

0

0

130 331

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

-155 022
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-155 022
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

до бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених акцій
Анулювання викуплених акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265
4270
4275
4280

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 908
0
0
0

1 908
0
0
0

4290
4291

0
0

97 757
0

-1 237
0

0
0

-97 757
0

0
0

0
0

-1 237
0

4295
4300

0
100 000

73 066
595 827

-1 237
159 851

0
19 993

-74 852
3 800 557

0
0

1 908
0

-1 115
4 676 228

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Iндустрiальний р-н

Територія
Організаційно-право
Акціонерне товариство
ва форма господарювання
Виробництво труб, порожнистих профілів і
Вид економічної
фітингів зі сталі
діяльності
Середня кількість працівників: 4092
Адреса, телефон: 49081 м. Днiпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 359-163
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за КОПФГ

230

за КВЕД

24.20

v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1-к
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво

Код
рядка
2

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

19 060
43 579
( 24 519 )
633 848
3 446 147
5 882 278
( 2 436 131 )
0
0
(0)
0
0
(0)

17 553
45 181
( 27 628 )
127 358
4 008 981
6 466 216
( 2 457 235 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1090
1095

0
0
15 469
0
0
0
0
0
4 114 524

0
0
56 056
0
0
0
0
0
4 209 948

1100
1101
1102

1 731 374
0
0

1 624 761
0
0

Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Неконтрольована частка
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога

1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1125

12 953 746

11 286 907

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

553 441
102 381
1 173
0
0
50 294
0
1 194 917
0
0
0
0

229 358
203 040
38 296
0
0
15 968
0
946 411
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
4 688
16 590 841

0
0
0
0
2 929
14 309 374

1200

24

24

1300

20 705 389

18 519 346

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1490
1495

100 000
0
522 761
161 088
0
0
19 993
3 875 409
(0)
( 1 908 )
0
0
4 677 343

100 000
0
595 827
159 851
0
0
19 993
3 800 557
(0)
(0)
0
0
4 676 228

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526

0
0
0
1 911 611
548 545
548 545
0
0

0
0
0
2 549 621
731 590
731 590
0
0

Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1530

0

0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
2 460 156

0
0
0
0
0
0
0
3 281 211

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

3 197 637
1 101 427
196 643
175 514
9 523
37 662
6 284 054
0
0
0
333 845
0
0
2 407 099
13 567 890

2 374 514
982 885
20 459
0
8 177
31 089
3 475 421
0
0
0
329 335
0
0
3 340 027
10 561 907

1700

0

0

1800
1900

0
20 705 389

0
18 519 346

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

28.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати
Код
рядка

За звітний період

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

3
9 471 574
0
0
(0)
0
0
( 6 804 570 )
(0)

1801008
За аналогічний
період попереднього року
4
14 625 614
0
0
(0)
0
0
( 9 585 732 )
(0)

2090

2 667 004

5 039 882

2095
2105
2110
2111
2112
2120

(0)
0
0
0
0
2 628 321

(0)
0
0
0
0
1 635 161

2121

0

0

2122

0

0

2123
2130
2150
2180

0
( 287 862 )
( 638 686 )
( 2 129 413 )

0
( 280 073 )
( 825 475 )
( 1 895 320 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 239 364

3 674 175

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
673 765
0
( 534 869 )
(0)
( 2 315 250 )
0

(0)
0
0
1 879 537
0
( 614 458 )
(0)
( 588 612 )
0

2290

63 010

4 350 642

Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2295
2300

(0)
-40 105

(0)
-788 346

2305

0

0

2350

22 905

3 562 296

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

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

0

0

-155 022
-24 691
(0)
-24 691
-1 786

4 928
4 928
(0)
4 928
3 567 224

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

3
130 331
0
0

За аналогічний
період попереднього року
4
0
0
0

3
7 758 747
757 797
156 828
441 848
739 427
9 854 647

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
400 000 000
400 000 000
0,057260
0,057260
0,00

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

За аналогічний
період попереднього року
4
8 563 210
849 617
180 964
357 470
2 634 352
12 585 613
За аналогічний
період попереднього року
4
399 880 235
399 880 235
8,908410
8,908410
0,00

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-к
1801009
Код за ДКУД
Код
За звітний період
За аналогічний
Стаття
рядка
період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
9 669 370
17 340 454
Повернення податків і зборів
3005
727 952
824 477
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
153
92
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
1 115 374
630 981
Надходження від повернення авансів
3020
318 276
53 286
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
3025
2 746
641
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
8 529
10 514
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
4 019 078
170 876
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 7 905 917 )
( 11 170 566 )
Праці
3105
( 596 797 )
( 657 139 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 221 268 )
( 237 326 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 579 439 )
( 655 795 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(0)
(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 35 )
( 106 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(1)
( 17 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 1 644 167 )
( 3 451 112 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 3 884 906 )
( 1 978 292 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 109 662 )
(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
(0)
(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
(0)
(0)
Інші витрачання
3190
( 94 720 )
( 126 580 )
3195
824 602
754 511
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
3235
0
0
господарської одиниці

Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3250

5

36

3255
3260
3270
3275

(0)
( 45 363 )
(0)
(0)

(0)
( 74 632 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 64 153 )
-109 511

( 47 565 )
-122 161

3300
3305
3310
3340

0
1 246 519
0
0

0
0
0
0

3345
3350
3355
3360
3365
3370

(0)
( 2 410 572 )
(0)
(0)
(0)
(0)

( 1 908 )
(0)
(4)
(0)
(0)
(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-1 164 053
-448 962
1 194 917
200 456
946 411

(0)
-1 912
630 438
605 483
-41 004
1 194 917

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

КОДИ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

31.12.2020

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД

1801011

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного

2
4000
4005

3
100 000
0

4
522 761
0

Належить власникам материнської компанії
Нерозпод
ілений
ДодатРезервНеопприбуток
ковий
ний
лачений
(непокапітал
капітал
капітал
критий
збиток)
5
6
7
8
161 088
19 993
3 875 453
0
0
0
0
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
522 761

0
0
161 088

0
0
19 993

-44
0
3 875 409

0
0
0

0
0
-1 908

-44
0
4 677 343

0
0
0

-44
0
4 677 343

4100

0

0

0

0

22 905

0

0

22 905

0

22 905

4110

0

-24 691

0

0

0

0

0

-24 691

0

-24 691

4111

0

130 331

0

0

0

0

0

130 331

0

130 331

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

155 022
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

155 022
0

0
0

155 022
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітал
у
дооцінка
х

Всього

Неконтрольована частка

Разом

9
-1 908
0

10
4 677 387
0

11
0
0

12
4 677 387
0

Вилучений
капітал

капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених акцій
Анулювання викуплених акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265
4270
4275
4280

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 908
0
0
0

1 908
0
0
0

0
0
0
0

1 908
0
0
0

4290
4291

0
0

97 757
0

-1 237
0

0
0

-97 757
0

0
0

0
0

-1 237
0

0
0

-1 237
0

4295
4300

0
100 000

73 066
595 827

-1 237
159 851

0
19 993

-74 852
3 800 557

0
0

1 908
0

-1 115
4 676 228

0
0

-1 115
4 676 228

Керівник

Костенко Сергiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Соколова Iрина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМІТКИ
до річної консолідованої фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
за 2020 рік
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
1.
Керівництво
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") несе
відповідальність за підготовку річної консолідованої фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове
становище ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та його дочірнього підприємства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" (далі - консолідована група Товариства) станом на 31 грудня 2020
року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою,
згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ)
2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" несе
відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової
звітності консолідованої групи Товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що консолідована група Товариства продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або
розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому
майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені
керівництва.
3. Керівництво ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" також несе відповідальність за:
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України;
- трансформацію фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ;
- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів консолідованої групи Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
Від імені керівництва ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:

Директор з фінансів та економіки ____________________________ С.В. Кузьменко

Головний бухгалтер ______________________________ І.В. Соколова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Основна інформація про консолідовану групу Товариства.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" "І"зареєстровано 28 грудня 1994 р.
Юридична адреса Товариства 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
Протягом 2020 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності:
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
85.32 – Професійно-технічна освіта
Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 4 639 чоловік.
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне
обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів,
а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні.
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має дочірнє підприємство:
ТОВАРИСТВО З
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", загальна інформація про яке наведена нижче.

ОБМЕЖЕНОЮ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" зареєстроване 06 березня 2007 р..
Юридична адреса 49081, Україна, м. Днiпро, вул. Столєтова, 21.
Протягом 2019 року ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснювало наступні види діяльності:
23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей
78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Середня кількість працівників ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" за звітний період складала 2 чоловіка.
Основним видом діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є виробництво та реалізація вапна, вапняного
каміння, продукції, в склад яких входить вапно, доломіт та іншої продукції, в тому числi на умовах давальницької
сировини.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та володiє 100% часткою в
статутному капiталi підприємства.
Основа підготовки консолідованої фінансової звітності.
Представлена консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної
вартості, за винятком статті «Основні засоби». Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито у
відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність включає звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та дочірнього підприємства:
ТОВ «Вапняна фабрика» станом на 31 грудня 2020р. Дочірнє підприємство консолідовано з дати державної
реєстрації (дати отримання контролю над дочірньою компанією), та продовжує консолідуватися до дати втрати такого контролю.
Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена на підставі послідовного дотримання
облікової політики.
Консолідована фінансова звітність Товариства включає:
- Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Консолідований Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід);
- Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Консолідований Звіт про власний капітал;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності.
Ця консолідована фінансова звітність підписана керівництвом ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 10.02.2021 року.
Основа консолідації.
Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та дочірнього підприємства ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»
підготовлена за один звітній період на підставі послідовного дотримання облікової політики.
Дочірнє підприємство ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА» веде бухгалтерський облік та складає фінансову
звітність у відповідності до законодавства України в області бухгалтерського обліку та фінансової звітності –
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Існуючі в Україні принципи та процедури
бухгалтерського обліку відрізняються від загальноприйнятих принципів та процедур, властивих МСФЗ. У зв’язку з

цим у консолідовану фінансову звітність, яка підготовлена на підставі МСФЗ було внесено коригування, необхідні
для представлення даної фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.
Усі операції між Товариством та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", залишки, доходи та витрати за
операціями повністю виключаються при консолідації.
Доходи і витрати дочірнього підприємства, які були придбані або вибули протягом року, включаються до
консолідованого звіту про фінансові результати з фактичної дати придбання і до фактичної дати вибуття,
відповідно.
У випадку втрати Товариством контролю над дочірнім підприємством прибуток та збиток від вибуття визнаються у консолідованому звіті про фінансові результати і розраховуються як різниця між справедливою вартістю
компенсації отриманої та балансовою вартістю активів та зобов’язань дочірнього підприємства.
Контроль здійснюється у тому випадку, коли Товариство піддається ризикам зміни доходів від участі в
об’єкті інвестицій, чи коли має право на отримання таких доходів, а також має можливість вплинути на ці доходи
через здійснення таких повноважень у відношенні до об’єкту інвестицій.
Товариство контролює об’єкт інвестицій тільки у випадку:
- наявності у Товариства повноважень відносно об’єкту інвестицій;
- наявності у Товариства схильності ризику зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи прав на отримання таких доходів;
- наявності у Товариства можливості використовувати свої повноваження для впливу на величину доходів.
Функціональна валюта та валюта подання.
Ця фінансова звітність складена в національній валюті України, яка є функціональною валютою та валютою подання звітності. Усі суми, відображені у фінансовій звітності подаються в тисячах гривень.
Операційне середовище.
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, що розпочалась наприкінці 2013 року та призвела до погіршення державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу,
підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют
спостерігалась у 2019 та 2020 роках, хоча і була значно менш вираженою порівняно з попередніми періодами.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року,
не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених
республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання
Республіки Крим до Російської Федерації,яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. В результаті
цього українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу, реалізуючи весь
потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із Європейським Союзом.
Для подальшого сприяння провадження господарської діяльності в Україні Національний банк України,
починаючи з 20 червня 2019 року, ліквідував вимогу щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті,
відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів з липня 2019 року та поступово знижував свою облікову ставку,
вперше за останні два роки, з 18,0% в квітні 2019 року до 11,0% в січні 2020 року.
Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні залишається високим, у силу
існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього
та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із
джерелами фінансування. Водночас Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських
виборів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої наміри у питання запровадження реформ для
стимуляції економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової стабілізації та лібералізації
економічного середовища. Ці зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту
емітента в іноземній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, із показником "В-"
до "В", із позитивним прогнозом. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху
українського уряду в реалізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним
фондом.
Крім цього, в перші місяці 2020 року спостерігалось значне потрясіння на світовому ринку, викликане спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до того, що
Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Разом з іншими факторами, це призвело до різкого зниження цін на нафту та фондових індексів, а також до знецінення гривні.
Відповідаючи на потенційно серйозну загрозу гострої респіраторної хвороби COVID-19 для охорони здоров'я,
українські урядові органи вжили заходів щодо стримування спалаху хвороби. Кабінет міністрів України продовжив
дію адаптивного карантину до 30 квітня 2021 року.
Від березня 2020 року міжнародні інвестори втратили інтерес до нових ринкових економік. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у березні – квітні також припинився, а чистий відплив портфельних інвестицій
становив 0,85 млрд. дол. Відплив капіталу був зумовлений бажанням інвесторів збільшити вкладення в безпечні
інструменти, а також падінням цін на сировинні ресурси.

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності
діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки
якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця
фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції
Принцип безперервності діяльності.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що
консолідована група Товариства буде продовжувати свої операції в найближчому майбутньому, а також зможе
реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства та дорічнього підприємства вважає, що використання принципу безперервної діяльності є доречним в даних
обставинах.
При цьому, на дату затвердження звітності консолідована група Товариства залежить від впливу
нестабільної економіки у країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні
операції та можливість відшкодування вартості активів консолідованої групи Товариства, її можливість погашати
свої борги в міру настання строків їх сплати.
Консолідована група Товариства напряму залежить від чинного законодавства та змін у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне, корпоративне та інше господарське законодавство. Зміна ставок ввізного мита
на імпорт певних товарів на митну територію України шляхом внесення змін до Митного тарифу України можуть
суттєво вплинути на вартість продукції та прибутковість господарської діяльності товариства. Зміни у корпоративному та іншому господарському законодавстві також впливають на діяльність товариства.
Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Перерахунок іноземних валют.
Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом,
що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній
валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за
первісною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.
Основні засоби.
Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату
переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів,
накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із
переоціненою вартістю об’єкта.
Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні
збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка
основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів
пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих
витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу
вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.
Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються
до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів
аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання активів:
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби та інші основні засоби
Інструменти та інвентар
Інші основні засоби

5-80 років
3-45 років
3-25 років
3-28 років
3-25 років

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий,
або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо,
списується та заміщується іншим та, ймовірно, що консолідована група Товариства в подальшому отримуватиме
майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як
окремий компонент, то для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існуючий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично
понесені.
Витрати на позики.
Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного
активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого
використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту,
понесені процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів
капіталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування
конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації
розраховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства
за період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені.
Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе підприємство у зв’язку з отриманням позики.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання
нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового
року.
Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну
корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9
років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного
року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або
зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована.
Зменшення корисності нефінансових активів.
На кожну звітну дату консолідована група Товариства проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування
консолідована група Товариства визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із
двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на
реалізацію і цінності від його використання.
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування.
При оцінці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й
ризики властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію,
використовується відповідна модель оцінки.

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо
переоціненого, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення
корисності активів визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму
попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак консолідована група Товариства оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх
періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми
відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок
сторнування збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом
амортизації), яку б визначили, якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив
відображається за переоціненою вартістю. У таких випадках сторнування відображається як дооцінка.
Фінансові активи.
Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому
справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих
ринкових даних
В подальшому фінансові активи оцінюються:
- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Hold to Collect);
- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCI (бізнес – модель
Hold to Collect and Sell); або
- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL.
З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, консолідована група Товариства
проводить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають
контрактні потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає
бізнес-модель управлення фінансовими активами.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
одержання договірних грошових потоків (Hold to Collect); і
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Консолідована група Товариства групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, за наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх
еквіваленти, фінансові інвестиції.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to Collect and Sell); і
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється
за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на
власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у
справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли консолідована група Товариства
набуває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент
визнання.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних
активів.
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових
активів) припиняється у випадку:
а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

б) якщо консолідована група Товариства передала права на отримання грошових потоків від активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про передачу, і при цьому:
- консолідована група Товариства також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням
активами;
- або консолідована група Товариства не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди
володіння активом, але припинило здійснювати його контроль.
Коли консолідована група Товариства передала права на одержання грошових коштів від активів або коли
нею укладено угоду про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від активу, а також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі консолідованої
групи Товариства в активі. У цьому випадку консолідована група Товариства також визнає пов’язане з цим зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на тій основі, що відображає права та
обов’язки, які залишаються за консолідованою групою Товариства.
Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого зростання
кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення,
консолідована група Товариства розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з
моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки розраховується консолідованою групою Товариства
виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого
контрактного строку.
Дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані
кредитні збитки.
Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості
визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у
розрізі окремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення
резерву. Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні
дебіторської заборгованості внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо.
Консолідована група Товариства на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок резервування та, за необхідності, переглядає їх.
У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під
такі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання
коштів від цих контрагентів.
Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або
доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду).
Фінансові зобов’язання.
Фінансові зобов’язання класифікуються консолідованою групою Товариства у розрізі наступних груп:
фінансові зобов’язання за справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи.
Консолідована група Товариства визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку
кредитів та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотку.
Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації
зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії
або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки
відсотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на
суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання
первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в
балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупний дохід.
Запаси.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що консолідована група Товариства отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група(вид).

Оцінка запасів здійснюється консолідованою групою Товариства на трьох етапах руху запасів у виробничому циклі підприємств:

при надходженні запасів;

при вибутті запасів;

на дату складання фінансової звітності.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших
податків, витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих цілях.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінку проводити за методом ФІФО,
оцінка вибуття для незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом
середньозваженої собівартості.
На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з двох
оцінок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу:
• очікувана ціна їх продажу знизилася;
• продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців;
• продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість;
• запаси іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.
Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів.
Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої вартості
реалізації.
Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії:
категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості реалізації
використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні
огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію
про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню
реалізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.
категорія 2 –
запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявленням товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки,
заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості.
Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва готової
продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.
Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації,
консолідована група Товариства здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклатурним номером.
Оренда.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту
угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку
строку оренди консолідована група Товариства як орендар визнає актив з права використання та орендне
зобов'язання щодо оренди терміном більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000
доларів за офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання договору.
Консолідована група Товариства , як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак:

∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди;
∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за
справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на
дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано;
∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо
право власності не передається;
∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій
справедливій вартості базового активу та
∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його, не
здійснюючи значних модифікацій.
Вся інша оренда класифікується консолідованою групою Товариства як операційна щодо орендних угод, в
яких консолідована група Товариства виступає в якості орендодавця.
Консолідована група Товариства не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в якості орендаря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких Товариство
виступає в якості орендаря.
Забезпечення.
Забезпечення визнається тоді, коли консолідована група Товариства має теперішнє зобов’язання (юридичне
або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі
існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо консолідована група Товариства передбачає отримання відшкодування
деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про звіті про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву
розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків.
Виплати працівникам.
Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування,
оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому
відповідні послуги надавались працівникам консолідованої групи Товариства.
Консолідована група Товариства здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством
єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової
суми заробітної плати та відноситься на витрати по мірі його здійснення.
Консолідована група Товариства бере участь в обов’язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників , що працюють на робочих місцях зі
шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. Згідно з колективними угодами між консолідованою групою
Товариства та його працівниками, консолідована група Товариства також має зобов’язання одноразових платежів
своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також платежів до ювілейних дат.
Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату.
Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними
актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних
облігацій, строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні
припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість
послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки.
Доходи.
При укладанні контрактів консолідована група Товариства оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті
з замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:
1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;
2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику.
Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) консолідована група Товариства
задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається,
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Консолідована група Товариства передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже,
задовольняє зобов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:
- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються консолідованою групою Товариства у
процесі виконання;

- виконання консолідованою групою Товариства договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;
- виконання консолідованою групою Товариства договору не створює активу з альтернативним використанням для консолідованої групи Товариства і консолідована група Товариства має юридично обов’язкове право
на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні.
У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли зобов’язання щодо виконання
повністю виконано.
Дохід (виручка) консолідованої групи Товариства включає:
- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами;
- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії;
- дохід пов’язаний з наданням послуг.
Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку консолідована група Товариства очікує
мати право в обмін на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).
Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються).
Консолідована група Товариства проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими
визначається, чи вона виступає як принципал або агент.
Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка,
який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодавства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і
визнається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому
періоді у іншому сукупному доходу або у капіталі.
Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або
відшкодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У
2019-2020 роках ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей,
що включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог законодавства.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх
тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для
цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи
зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не
впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та
- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених
на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього
ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а
також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком:
- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями
від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під
час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і
- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за
винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і
буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну звітну дату консолідована група Товариства переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.
Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються консолідованою групою Товариства на кожну дату
балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає
можливість реалізувати відстрочений податковий актив.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких
очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2020 р. - 18%.
Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі
іншого сукупного доходу в звіті про сукупний дохід.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що
виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу.
Умовні зобов’язання.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання
розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є
низькою.
Інвестиції в дочірні підприємства.
Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною
прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю
Товариством над іншим підприємством. В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні
підприємства за методом участі в капіталі.
Оцінка справедливої вартості.
Консолідована група Товариства оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зобов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою
продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при
відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання.
У консолідованої групи Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку.
Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються
учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх
найкращих економічних інтересах.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генерувати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою
продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним способом.
Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких
розкривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних
найбільш низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань
Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до
найбільш низького рівня, є прямо чи побічно спостерігаються на ринку
Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до
найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку.
3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ.
Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва використання
професійних суджень, оцінок та суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, доходів та витрат, а
також на включенні у звітність пояснення відносно умовних активів та зобов’язань.
судження та оцінки відносяться, в основному, до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки
запасів, визнання та оцінки забезпечень, ймовірності отримання майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються
на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш
ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу консолідованої групи Товариства (включаючи
бізнес-середовище). Оцінки і умови регулярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким припущенням та оцінкам, фактичні результати, які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть
відрізнятися від поточних оцінок. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці
відображаються у Звіті про сукупний дохід і змінюються припущення.

Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"
також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.
Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та
оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Переоцінка основних засобів.
Консолідована група Товариства застосовує модель переоцінки основних засобів.
Загальна переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 01.01.2013 року. В 2020р.
Товариством було проведено поділ трубного та колісного бізнесу, що призвело до формування в бухгалтерському
обліку основних засобів нового окремого класу; Будівля і споруди трубного виробництва; Машини и обладнання
трубного виробництва, який було переоцінено станом на 01.05.2020р.
Строки корисного використання основних засобів.
Основні засоби консолідованої групи Товариства амортизуються з використанням прямолінійного методу
протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та
операційних оцінках. Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх
залишкової вартості, включають зміни в технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені
проблеми з експлуатацією. Консолідована група Товариства переглядає строки корисного використання основних
засобів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному
періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для консолідованої групи Товариства. Будь які зміни строків корисного використання відображаються на перспективній основі від дати змін
Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів.
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти
діяльності,включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і
нормативних актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних
органів влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі.
Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність консолідованої групи
Товариства є правильним і діяльність консолідованої групи Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що консолідована група Товариства нарахувала та сплатила усі належні
податки та збори.
Забезпечення на судові процеси та штрафи.
Консолідована група Товариства виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в
результаті негативних судових рішень.
Забезпечення виплат персоналу.
Консолідована група Товариства оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам на основі актуарних припущень , які включають найкращі оцінки щодо змінних величин, які
визначають кінцеву вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам відповідно до Колективного договору. Теперішня вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які
визнаються на актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються
під час визначення витрат на пенсії включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної
плати. Будь які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість забезпечення на виплати працівникам
Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості.
Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці
консолідованою групою Товариства можливості отримати дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів. Якщо погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує
допустимі оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Якщо консолідована група Товариства визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення
для індивідуально оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську
заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику та
здійснює їхню оцінку на предмет знецінення на колективній основі.
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі
аналогічних характеристик кредитного ризику. Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків грошових коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму заборгованості відповідно
до умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється.

Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет
знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до договору та
досвіду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті минулих подій, та успіху при
поверненні сум заборгованості. У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в
результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, і усунення
впливу минулих умов, які не існують у даний час.
На дату балансу консолідована група Товариства застосовує наступні фіксовані ставки резерву:
група дебіторської заборгованості за категоріями ризику

ставка резерву у відсотках від суми
заборгованості

від дати виникнення до 30 днів з дати непогашення
від 31 до 90 днів з дати непогашення
від 91 до 180 днів з дати непогашення
від 181 до 365 днів з дати непогашення
більше 365 днів з дати непогашення
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Ознаки зменшення корисності.
Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається
як більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні.
Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень:
- обсяги виробництва;
- ставки дисконтування;
- ціни на продаж готової продукції.
Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та враховують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування.
Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та
дисконтуються за ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу консолідованої групи Товариства
після оподаткування.
Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Консолідована група Товариства постійно
відслідковує внутрішні та зовнішні індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів.
Можливість відшкодування відстрочених податкових активів.
Консолідована група Товариства
визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з
відстроченими податковими активами,якщо існує імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому
майбутньому. Оцінка можливості відшкодування відстрочених податкових активів вимагає від консолідованої групи Товариства суттєвих оцінок очікуваного майбутнього оподатковуваного прибутку. Оцінка майбутнього оподатковуваного прибутку ґрунтується на прогнозних грошових потоках від операційної діяльності і вимогах податкового законодавства. Якщо майбутні грошові потоки і оподатковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок,
це може мати вплив на здатність консолідованої групи Товариства реалізовувати чисті відстрочені податкові активи, відображені станом на звітну дату.
4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ.
Прийняття до застосування нових та переглянутих МСФЗ.
При підготовці консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство
застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "КМСФЗ"), які
набрали чинності та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2020 р., що
зазначені нижче:
МСФЗ та правки
до них

Основні вимоги

Концептуальна основа фінансової
звітності

У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано
нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних
у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій
звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в
управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку
нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні
суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті
операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності:
звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші
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форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період
і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі
сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і
зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення
економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати
економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих
процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу,
у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У
разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним
організований трудовий колектив.
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше
не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи
інтегрувати придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться
бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в
одному активі (або групі аналогічних активів).
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього
поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших
стандартах МСФЗ.
Визначення поняття «суттєвий» відтепер застосовується у тому ж вигляді, що ш у п. 7МСБО 1
«Подання фінансової звітності».
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову
інформацію про звітуючу компанію.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Також з МСБО 8 вилучено п.6, який посилався на Концептуальну основу щодо суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю.
Облікова політика має бути нейтральною, в оновленій редакції уточнено, що нейтральність – це
відсутність упереджень.
Крім того, внесено зміну до п. 20, згідно з якою дострокове застосування МСФЗ не є
добровільною зміною в обліковій політиці.
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються
в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки
- змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний
показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
- обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
- не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
- вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
П. 14 було доповнено. Зокрема, ним тепер передбачається, що у тій мірі, у якій суб’єкт господарювання запозичує кошти загалом і використовує їх з метою отримання кваліфікаційного активу,
цей суб’єкт має визначати суму витрат за позиками, що підлягають капіталізації, застосовуючи
норму витрат капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна бути середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, що не
погашені протягом періоду. Однак суб’єкт господарювання має виключити з цих розрахунків
витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки
значною мірою усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені. Сума витрат за позиками, капіталізована суб’єктом
господарювання протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за позиками, понесених протягом цього періоду.
Додано пропущений п.24, за яким якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів
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визнається як витрати на відсотки за період надання кредиту.
Розширено п. 53, який передбачає ситуацію, коли неможливо достовірно оцінити справедливу
вартість.

Товариство застосовує всі стандарти та правки до них, які обов’язкові для застосування та які мають вплив
на відображення господарських операцій Товариства. Правки, які набули чинності з 01.01.2020 року не мають
впливу на фінансову звітність Товариства.
2.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ та
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У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала
поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на
наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій
звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий показник
процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за
фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на
фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок,
включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки.
з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів,
що стосуються:

зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної
базової ставки;

облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа,
якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і

розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію
про нові ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона
управляє переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа
базового рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин
хеджування.
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів
суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує
актив до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі
надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою
витрати, безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати
виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток
передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на
Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє
дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на
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МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого
ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу - на підставі
такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на
МСФЗ.
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при
припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер
такої комісійної винагороди - воно включає тільки винагороду, сплачену
між позикодавцем і займоотримувачем, включаючи винагороду, сплачене
або отримане від особи інших сторін.
Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад
№ 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за
понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка
виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів,
пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої
вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41
і IFRS 13.
Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як
довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти
погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:

уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у
організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;

класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить
від імовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом - на
класифікацію не впливають наміри чи очікування керівництва щодо
того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;

роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право
відстрочити врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на дату закінчення звітного
періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на
дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці
умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється кредитором пізніше; і

роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або
може погасити шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
•
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
•
Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами
страхування в звіті про фінансовий стан
•
Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях
•
Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
•
Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в
звіті про прибутки і збитки
•
Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні
послуги (CSM)
•
Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного
перестрахування і непохідних фінансових інструментів
•
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження
періоду звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових
компаній до 1 січня 2023 року
•
Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17
•
Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
•
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент
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Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., не застосовувало достроково
опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.
Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу поправок та
інтерпретацій до МСФЗ на фінансову звітність.
5. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ.
Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна
за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа,відповідальна
за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності
організації. Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує керівництво консолідованої
групи Товариства.
Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів.
Сегменти консолідованої групи Товариства – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних
клієнтів. Їх управління здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових
стратегій.
Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи.
На основі поточної структури управління консолідована група Товариства виділяє такі звітні сегменти:
Сегмент
Реалізація колісної
продукції
Реалізація трубної
продукції

Діяльність сегмента
виготовлення та реалізація суцільнокатаних коліс та бандажів: локомотивних, трамвайних, для вузької колiї, а також кільцевих виробів. (колесопрокатний цех (КПЦ))
виготовлення та реалізація гарячекатаних труб з вуглецевих марок сталi, гарячекатаних ШХ, холоднокатаних з вуглецевих марок сталi, холоднокатаних ШХ, холодно
тягнутих для ПЕН i ПЕД (трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3))
виготовлення та реалізація обсадних труб з муфтами, труб нафтового сортаменту, а
також труб гарячекатаних та обсадних (цех нафтогазового сортаменту)

Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів.
Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену
відповідно до МСФЗ, скориговану з урахуванням вимог внутрішньої звітності.
Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів
діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх
діяльності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка
здійснюється відповідно до оцінки операційного прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші
операційні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не
розподіляються на операційні сегменти.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофільне
підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс
та бандажів.
Основними видами продукції є:
- труби сталева безшовна гарячодеформованi;
- труби обсадна та муфти до них;
- труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої
точностi;
- труби пiдшипниковi;
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
- залiзничнi бандажi;
- залізничні осi.
Основними ринками збуту продукції Товариства є: Україна, країни СНД, країни дальнього зарубіжжя
(зокрема, країни Європейського союзу, США, країни Латинської Америки, Близького сходу та Пiвденно-Схiдної
Азії).
Найбільшими споживачами продукції Товариства є підприємства нафо- i газодобувної промисловості, ма-

шинобудування, комунальної сфери й будівництва, а також підприємства залізничного транспорту.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанії, якi займаються розвiдкою, добуванням, переробкою та транспортуванням нафтопродуктiв.
Покупцями труб загального призначення є машинобудiвнi заводи, якi iз труб виробництва Товариства, виготовляють свою продукцiю (машини та механiзми).
Товариство освоїло виробництво й постачання в країни ближнього та дальнього зарубiжжя бiльш 50
профiльних розмiрiв колiс, сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзницi, експлуатованих в рiзних клiматичних умовах, а також бандажi для локомотивiв, метро, трамваїв, складно-профiльнi
кiльцевi вироби.
Основними покупцями залiзничних колiс та локомотивних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi залiзничнi дороги, вагоноремонтi та тепловозоремонтнi пiдприємства).
Основними користувачами трамвайних бандажiв є Мiськелектротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу мiського транспорту України.
Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї - це пiдприємства та фiрми традицiйних ринкiв збуту в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя.
Керiвництво Товариства докладає всiх зусиль для змiцнення встановленних та розвитку нових форм
спiвробiтництва iз замовниками й постачальникоми, а також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.
Основним клiєнтом Товариства в 2019-2020 роках, через якого отримано 10% i бiльше доходу, є ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязi доходiв частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить
99%.
Дохід від реалізації
сегмента
2020
2019
Реалізація трубної продукції

3 198 880

6 672 076

Реалізація колісної продукції

5 649 796

7 484 195

622 898

469 343

Інша реалізація
Всього

9 471 574

Собівартість сегмента
2020

2019

2 599 955

5 295 355

3 550 920
653 695

3 700 869
589 508

6 804 570

9 585 732

14 625
614

Реалізація трубної продукції
Реалізація колісної продукції
Інша реалізація

Прибуток сегмента до оподаткування
2020
2019
598 925
1 376 721
2 098 876

3 783 326

-30 797
2 667
004

- 120 165
5 039
882

Нерозподілені корпоративні витрати
Інші операційні доходи/витрати, чисті

(427 640)

(1 365 707)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

2 239 364

3 674 175

Фінансові витрати/доходи, чисті

(534 869)

(614 458)

(1 641 485)

1 290 925

63 010

4 350 642

Всього

Інші доходи/витрати, чисті
Прибуток (збиток) до оподаткування
6. ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ.

Станом на 01.01.2020 року сума нерозподіленого прибутку Товариства була зменшена на 44 тис.грн., а саме:
- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги зменшилась, сума нерозподіленого
прибутку зменшилась на 95 тис.грн. внаслідок коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат
попереднього періоду.

- Інша дебіторська заборгованість за послуги зменшилась, сума нерозподіленого прибутку зменшилась на
33 тис.грн. внаслідок коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду.
- Запаси збільшились на 63 тис.грн., сума нерозподіленого прибутку збільшилась,за рахунок коригування
витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду.
- Інші оборотні активи зменшилась, на 21 тис.грн., сума нерозподіленого прибутку зменшилась, за рахунок
коригування витрат поточного періоду, які відносяться до витрат попереднього періоду
7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ.
Рух нематеріальних активів представлений наступним чином:
Програмне забезпечення та інші НМА
Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2019 р.
43 579
Надходження
1 649
Вибуття
-47
Залишок на 31 грудня 2020 р.
45 181
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2019 р.
24 519
Амортизація за період
3 156
Вибуло за рік накопичена амортизація
-47
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2020р.
27 628
Балансова вартість
Залишок на 31 грудня 2019 р.
19 060
Залишок на 31 грудня 2020 р.
17 553

Разом
43 579
1 649
-47
45 181
24 519
3 156
-47
27 628
19 060
17 553

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання
нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання (від 2
до 9 років) по кожному нематеріальному активу окремо.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.
Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін
амортизації нематеріальних активів змінюється.
Нематеріальні активи в заставі не перебувають.
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ.
При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат
на його виробництво чи придбання.
До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення корисності.
Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.
Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати
капіталізуються.
Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних засобів.
Рух основних засобів представлений наступним чином:

Первісна вартість

Будинки
та споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструмент,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Залишок на 31 грудня 2019 р.

2064 155

3 535 133

187 252

6 422

89 316

5 882 278

81 550

979 824

5 202

116

22 042

1 088 734

Надходження
Вибуття

Разом

-4 487

-11 957

-7 293

0

-1 143

-24 880

Інші зміни

-485 783

-4 018

469

130

1 250

-479 916

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 655 435

4 507 018

185 630

6 668

111 465

6 466 216

Залишок на 31 грудня 2019 р.

-916 654

-1 356 067

-100 237

-3 668

-59 505

-2 436 131

Надходження

-68 853

-340 197

-12 157

-692

-16 846

-438 745

4 386

6 321

4 117

0

1 121

15 945

Інші зміни

-401 567

-860

-184

0

547

-401 696

Залишок на 31 грудня 2020 р.

-579 554

-1 689 083

-108 461

-4 360

-75 777

-2 457 235

Залишок на 31 грудня 2019 р.

1 147 501

2 179 066

87 015

2 754

29 811

3 446 147

Залишок на 31 грудня 2020 р.

1 075 881

2 817 935

77 169

2 308

35 688

4 008 981

Накопичена амортизація

Вибуття

Залишкова вартість

Амортизація основних засобів у 2019-2020рр.. нараховувалась прямолінійним методом.
Ліквідаційна вартість основних засобів визначалась по кожному об’єкту окремо.
Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу немає.
У складі незавершеного будівництва 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 Товариством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва
Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином:
Станом на 31 грудня 2019
Надходження
Вибуття/переміщення
(Знецінення)/поновлення
знецінення
Станом на 31 грудня 2020

633 848
594 210
(1 100 700)

127 358

Станом на 31.12.2020р. набрали чинності та діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ":
1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ
ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір застави рухомого майна від 31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC
TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Заставодержателя, які забезпечують виконання
зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, з-поміж інших, як емітента за Договором про Довірче Управління

Облігаціями на загальну суму 309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 року, по іншим
документам стосовно реструктуризації кредитної заборгованості.»
2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» у якості Заставодержателя, який
забезпечує виконання зобов'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором
№413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020р.
9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.
У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються за методом
участі у капіталі.
Станом на 31.12.2020 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, складаються з володіння корпоративними правами у ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у розмірі 39% в сумі 0 тис. грн.; .
10. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ".
На 31 грудня 2020 р. встановлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18%
Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток:
Прибутки та збитки
Поточний податок на прибуток
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток,
пов’язані з виникненням та сторнуванням тимчасових різниць
Витрати/(доходи) з податку на прибуток

2020р.

2019р.

80 692

538 216

(40 587)
40 105

250 130
788 346

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток:
2020р.

2019р.

Прибуток/(збиток) до оподаткування

63 010

4 350 642

Очікуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками
Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для
цілей оподаткування

11 342

783 115

3 995

5 231

Інші різниці

24 768

607

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток

40 105

788 346

43 929

Визнано у
складі
прибутку
(збитку)
23 168
7
339
(4 052)

Процентні витрати

0

0

Невизнані витрати

0

Відстрочені
бов’язання)

податкові

активи/

(зо-

Залишок
на
31.12.2019

Основні засоби

(33 522)

Дебіторська заборгованість

3 712

Забезпечення майбутніх виплат

Податкові збитки
Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання

1 350
15
469

14 098
34
40 587

Визнано в
капіталі

Залишок
на
31.12.2020
(10 354)
11
051
39 877
0
14 098
1 384
56 056

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року оцінювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у якому передбачається реалізувати відповідні тимчасові різниці.
11. ЗАПАСИ.
31 грудня 2020 р.
494 496
125 598
331 158
673 509
1 624 761

Запаси
Готова продукція
Незавершене виробництво
Товари
Запаси, разом

31 грудня 2019 р.
504 309
116 369
276 947
833 749
1 731 374

в тому числі резерв знецінення запасів
38 064

39 174

Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31.12.2020р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості,
або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у відповідності до
облікової політики підприємства.
12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Торгова дебіторська заборгованість

31 грудня 2020р.
12 293 607

31 грудня 2019р.
12 953 795

Резерв під сумнівну заборгованість

-6 700

-49

12 286 907
234 652
-5 296
229 356
31 245
-15 277
15 968
13 557 609

12 953 746
558 737
-5 296
553 441
65 571
-15 277
50 294
13 557 481

Всього
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього
Разом дебіторська заборгованість

Інформація про рух резерву під сумнівну заборгованість представлена таким чином:
Резерв
на
дебіторську
заборгованість за
товари, роботи,
посл
Залишок на 31.12.19

(49)

Резерв
на
дебіторську
заборгованість за
виданими авансами
(5 296)

Резерв на іншу
дебіторську
заборгованість

(15 277)
0

Всього

(20 622)

Нарахування резерву протягом 2020р.

-6 651

0

Використано у 2020 р.

0

1 657

13 617

15 274

-3 639

-1 660

11 999

Залишок на 31.12.20

-6 700

-6 651

Аналіз кредитної якості торгової заборгованості представлений наступним чином:

Не прострочена і знецінена (0-30)
Прострочена, але не знецінена
Прострочена, та індивідуально знецінена
в тому числі: прострочена від 31 до 90 днів

31 грудня 2020р.
2 011 397

31 грудня 2019р.
1 143 940

10 275 510
1 269 966

11 809 855
1 898 860

прострочена від 91 до 180 днів
прострочена від 181 до 365 днів
прострочена більше 365 днів
Мінус резерв під сумнівну заборгованість

1 952 540
2 197 940
4 855 064
-6700

3 342 655
3 619 698
2 948 642
-49

12 286 907

12 953 746

13. КАПІТАЛ.
Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, нерозподіленим прибутком, та
іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій.
Дивідендів, які були включені (або не включені) до складу зобов'язань, коли були передбачені, але формально не затверджені у звітному періоді не має.
Інформація про власний капітал представлена наступним чином:
31 грудня 2020р.
Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Капітальні резерви
Інші компоненти капіталу
Вилучений капітал
Разом капітал

100 000
3 800 557
19 993
755 678
4 676 228

31 грудня 2019р.
100 000
3 875 409
19 993
683 849
-1 908
4 677 343

Акціонерний капітал.
Акціонерний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Акціонерний капітал
поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 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.
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.
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.
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.
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.
Чинним є свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня
2013 року.
Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу:
1) у 2019 роцi вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства"
здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги
про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на рiчних загальних зборах ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд 25 квiтня 2019 року. У встановлений чинним законодавством термiн, за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, було викуплено
867 100 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 216 775,00 грн., загальною вартiстю викупу 1
907 880,13 грн.
2) на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №25) та рiшення Наглядової ради Товариства вiд 01 червня 2020 року (протокол засiдання №742)

викупленi Товариством вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" власнi простi
iменнi акцiї у кiлькостi 867 100 (вiсiмсот шiстдесят сiм тисяч сто) штук продано.
Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством
(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому
законодавством.
Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних
йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".
Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим
Статутом.
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код
00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21,
зареєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. №
1205-р.
Станом на 31.12.2020 року у власності Фонду Державного майна України простих іменних акцій Товариства не має.
Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого
ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2020 року власниками голосуючих акцій акціонерного
товариства, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / ІNTERPІPE LІMІTED;
- КЛВ ЛІМІТЕД / KLW LІMІTED.
Материнською компанією є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) (Кіпр). Згідно
інформації, яка викладена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, станом на дату фінансової звітності кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної
особи відсутній. Причина його відсутності: немає фізичної особи, яка здійснює вирішальний вплив на управління
або господарську діяльність юридичної особи, або яка здійснює вплив шляхом прямого або опосередкованого володіння часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
14. КАПІТАЛЬНІ РЕЗЕРВИ.
Капітал у дооцінках
Разом капітальні резерви

31 грудня 2020
595 827
595 827

31 грудня 2019
522 761
522 761

31 грудня 2020
159 851
159 851

31 грудня 2019
161 088
161 088

31 грудня 2020
19 993
19 993

31 грудня 2019
19 993
19 993

31 грудня 2020
-

31 грудня 2019
(1 908)
(1 908)

Інші компоненти капіталу
Інший додатковий капітал
Разом інші компоненти капіталу
Резервний капітал
Резервний капітал
Разом резервний капітал
Вилучений капітал
Вилучений капітал
Разом резервний капітал

15. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
На дату звітності станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. консолідована група Товариства має такі зобов’язання та забезпечення:

Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Всього зобов'язання

31 грудня 2020р.
2 549 621
731 590
10 232 572
329 335
13 843 118

31 грудня 2019р.
1 911 611
548 545
13 233 100
333 845
16 027 101

Основними фінансовими зобов’язаннями консолідованої групи Товариства є торгова та інша кредиторська
заборгованість і процентні кредити. Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для
фінансування операцій консолідованої групи Товариства.
Консолідована група Товариства має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної
діяльності консолідованої групи Товариства.
Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами консолідованої групи Товариства є валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик.
Консолідована група Товариства переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків.
Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в
іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Консолідована група Товариства не здійснювала
операцій з метою хеджування цих валютних ризиків.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення представлено у наступному складі:
31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019р.

44 399
1 255 380

80 706
1 911 611

Інші довгострокові зобов’язаннями
тис. дол. США
тис.грн.
тис. ЄВ

-

тис.грн.

37 000
1 285 365

-

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 549 621

1 911 611

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019р.

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

-

548 545

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

548 545

Поточні зобов’язання та забезпечення представлено у наступному складі:

Поточні кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Заборгованість з оплати праці
Заборгованість за розрахунками зі страхування

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019 р.

-

-

2 374 514

3 197 637

982 885

1 101 427

20 459

196 643

31 089

37 662

8 177

9 523

Поточна заборгованість за одержаними авансами

3 475 421

6 284 054

329 335

333 845

3 340 027

2 407099

10 561 907

13 567 890

31 грудня 2020 р.

31 грудня 2019 р.

Поточна заборгованість за кредитами
тис. дол. США
тис.грн.
тис. євро
тис.грн.

-

-

Всього

-

-

тис. дол. США
тис.грн.
тис. євро
тис.грн.

83 980
2 374 514
-

135 000
3 197 637
-

Всього

2 374 514

3 197 637

Інші поточні забезпечення
Інші поточні зобов’язання
Поточні зобов’язання всього

Заборгованість за кредитами та позиками

Поточна заборгованість
бов’язаннями

за

довгостроковими

зо-

Інформація про невиконані Товариством зобов’язання стосовно позик та кредитів станом на 31.12.2020 року представлена наступним чином:
Сума
зобов’язання
на
кінець звітного періоду,
тис. грн.
1 255 380
1 042 188
2 374 514
14.12.2023
Всього

Строк погашення
договором

за

20.12.2026
13.12.2025
02.08.2017
243 177

4 915 259

У травні 2020р. Товариство уклало договори про внесення змін та викладення у новій редакції щодо певних
договорів позики з ІNTERPІPE LІMІTED про зміну процентної ставки та подовження строку погашення кредитної
заборгованості.
У грудні 2020р. Товариство уклало Генеральний кредитний договір з АБ «Укргазбанк» та отримало кредит
в загальній сумі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) Євро: 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) Євро зі строком
погашення у грудні 2025 року, 7 000 000,00 (сім мільйонів) Євро зі строком погашення у грудні 2023 року.
16. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Інформація про забезпечення майбутніх витрат представлена наступним чином:

Залишок на 31 грудня 2019 р.
Нараховано за звітний
період

Забезпечення
виплат персоналу

Забезпечення
на
судові
справи
та
штрафи

Забезпечення
на
проведення аудиторських
перевірок

Забезпечення
на виплату
відпусток
працівникам

Інші
забезпечення,
пов’язані
з
оплатою
праці

613 290

220 390

2 429

46 281

0

301 681

0

2 149

93 624

0

Разом

882
390
397
454

Використано протягом
року
Залишок на 31 грудня 2020 р.

118 196

2 209

2 328

96 181

0

796 775

218 181

2 250

43 719

0

218
919
1 060
925

Забезпечення виплат персоналу.
Станом на 31 грудня 2020 року забезпечення виплат персоналу включали наступне:

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Поточні забезпечення витрат персоналу
Всього

31 грудня 2020 р.
731 590
65 185
796 775

31 грудня 2019р.
548 545
64 755
613 300

Консолідована група Товариства має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих
співробітників консолідованої групи Товариства. Згідно даній програмі, працівники консолідованої групи Товариства, які мають стаж роботи у шкідливих умовах праці, і, таким чином, мають право на достроковий вихід на пенсію,
також мають право на додаткові виплати, які фінансуються консолідованою групою Товариства і сплачуються
Державним пенсійним фондом України.
Також консолідована група Товариства має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході
на пенсію працівникам, які мають тривалий стаж роботи, та згідно з колективним до іншим виплатам згідно з колективним договором. Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.
Консолідована група Товариства не мало зобов’язань з виплати інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню.
У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про сукупний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені в інші операційні
витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні прибутки включені до складу іншого сукупного доходу.
Винагороди по закінченню трудової діяльності.
Суми, визнані у звіті про фінансові результати
Вартість поточних послуг
Вартість послуг попередніх періодів

31 грудня 2020р.
8 108

31грудня 2019р.
8 633

0

0

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

77 536

76 499

Всього витрат по виплатам

85 644

85 132

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан
Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань:
Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1
січня
Вартість поточних послуг

31 грудня 2020р.

31 грудня 2019р.

574 337

546 422

8 108

8 633

77 536

76 499

Актуарні прибутки/ збитки, визнані у складі іншого сукупного
доходу

154 036

(3 009)

Оплачені зобов'язання

(56 278)

(54 208)

0

0

757 739

574 338

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

Вартість послуг попередніх періодів
Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31
грудня

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати при виході на пенсію та виплати до ювілею, які охоплюють всіх працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передбачені колективним договором.

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у звіті
про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного плану. Витрати по
даним виплатам включені в інші операційні витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат.
Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу.
Інші довгострокові винагороди.
Суми, визнані у звіту про фінансові результати
31 грудня 2020р.
985

31 грудня 2019р.
1 255

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях

5 258

5 165

Всього витрат по виплатам

6 244

6 420

31 грудня 2020р.

31 грудня 2019р.

38 952
985

36 890
1 255

5 258

5 165

-

-

986

(1 918)

(7 147)

(2 439)

39 035

38 952

Вартість поточних послуг

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан
Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань:
Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1
січня
Вартість поточних послуг
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях
Вартість послуг попередніх періодів
Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного
доходу
Оплачені зобов'язання
Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31
грудня

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином:
Ставка дисконтування
Ставка інфляції
Коефіцієнт плинності кадрів
Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії
Смертність
Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій

31 грудня 2020р.
11,0
105,0
8,0

31 грудня 2019р.
13,5
105,3
8,0

21,7

15,7

0,97
0,97
Згідно законодавства України

Аналіз чутливості за пенсійними планами.
Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання заробітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від фактичних результатів
в майбутньому.
Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення невизначеностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування зобов'язань як в сторону
їх зменшення, так і - збільшення.
Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує
власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від оцінок, зроблених на звітну дату.
Ставка дисконту розраховується як середньозважена величина ринкової доходності українських єврооблігацій та ринку ОВДП, емітованих в гривні в грудні поточного року, з урахуванням коригувань на оцінені впливи
різниць у строках обігу та погашення.
Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в Україні,
опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та політичних ризиків.
Чутливість зобов’язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності (за планами з визначеними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином:

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати інших
додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших
компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню.
Поточні зобов'язання з виплат працівникам представлені наступним чином

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування
Всього

2020р.

2019р.

31 089
8 177
39 266

37 661
9 523
47 184

2020р.
3 200
341
546

2019р.
3 758
345
536

4 092

4 641

Середньооблікова чисельність персоналу
Товариства по категоріям представлена наступним чином::
Робочі
Керівники
Фахівці
Разом середня кількість працівників

Забезпечення на судові справи та штрафи.
Консолідована група Товариства виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення
на судові справи та штрафи є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень, включаючи штрафи і пеню, нараховані за несвоєчасне виконання зобов’язань.
Забезпечення на виплату відпусток.
Консолідована група Товариства створює забезпечення під короткострокові виплати персоналу на період
відпусток.
Інші забезпечення, пов’язані з оплатою праці.
Консолідована група Товариства створює забезпечення, пов’язані з оплатою праці, на покриття витрат на
виплату премій за підсумками поточного року.
17. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ.

Готівка
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки у банках (картковий рахунок)
Разом грошові кошти та їх еквіваленти

2020р.
19
1 194 839
1 194 858

2019р.
18
605 422
605 440

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах
США, євро та російських рублях.
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.

2019р.

Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від операційної діяльності

15 861 478
(15 036 876)

19 031 321
(18 276 810)

824 602

754 511

Рух коштів від інвестиційної діяльності

2020р.

2019р.

Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від інвестиційної діяльності

5
(109 516)

36
(122 197)

(109 511)

(122 161)

Рух коштів від фінансової діяльності
Надходження грошових потоків

2020р.
1 246 519

2019р.
-

Виплата грошових потоків
Рух коштів від фінансової діяльності

2 410 572
(1 164 053)

(1 912)
(1 912)

Надходження грошових потоків від операційної діяльності
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Надходження від відсотків за залишками коштів
Надходження від боржників неустойки
Надходження від операційної оренди
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.
9 669 370
2 746
8 529
9 680 645

2019р.
17 340 454
641
10 514
17 351 609

Виплата грошових потоків від операційної діяльності
Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг
Виплати на оплату праці
Виплати відрахувань на соціальні заходи
Виплати з податку на прибуток
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Рух коштів від операційної діяльності

2020р.
(7 905 917)
(596 797)
(221 268)

2019
(11 170 566)
(657 139)
(237 326)

(94 720)
(8 818 702)

(126 580)
(12 191 611)

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Надходження від повернення податків та зборів
Надходження від цільового фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Сплата податків і зборів
Сплата авансів та передплат
Повернення авансів
Оплата цільових внесків
Інші виплати за операційною діяльністю
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю

2020р.
727 952
153
1 115 374
318 276
4 019 078
(579 439)
(1 644 167)
(3 884 906)
-

2019р.
824 477
92
630 981
53 286
170 876
(655 795)
(3 451 112)
(1 978 292)
-

72 321

(4 405 487)

Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації необоротних активів
Інші надходження
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності
Виплати на придбання необоротних активів
Інші витрати
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Надходження грошових потоків від фінансової діяльності
Отримання позик та займів
Надходження від інструментів власного капіталу
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
Рух коштів від фінансової діяльності
Виплата грошових потоків від фінансової діяльності
Виплати на погашення позик
Рух коштів від фінансової діяльності
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
Викуп власних акцій
Сплата дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі

2020р.
5
5

2019р.
36
36

2020р.
(45 363)
(64 153)
(109 516)

2019р.
(74 632)
(47 565)
(122 197)

2020р.
1 246 519
1 246 519

2019р.
-

2020р.
2 410 572

2019р.
-

2 410 572

-

2020р.
-

2019р.
(1 908)
(4)
-

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю

-

(1 912)

18. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ.
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована кількість простих акцій
Чистий збиток на акцію, грн.
Скоригований чистий збиток на акцію, грн.
Дивіденди на акцію

2020р.
400 000 000
400 000 000
0,05726
0,05726
-

2019р.
399 880 235
399 880 235
8,90841
8,90841
-

19. ДОХОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ.
Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) консолідована група Товариства задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається,
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. Консолідована група Товариства передає
контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання щодо виконання та визнає
дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:
- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються консолідованою групою Товариства у
процесі виконання;
- виконання консолідованою групою Товариства створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене
виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; виконання
консолідованою групою Товариства не створює активу з альтернативним використанням для консолідованої групи
Товариства і консолідована група Товариства має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання,
завершене до сьогодні.
У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли зобов’язання щодо виконання
повністю виконано.
Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Підприємство очікує мати право в обмін
на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).
Інформація про доходи за договорами з клієнтами представлена наступним чином:
2020 р.
4 476 135
4 372 540
622 899
9 471 574

Дохід від продажу готової продукції за прямим договорами
Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії
Дохід пов’язаний з наданням послуг
Разом доходи за договорами з клієнтами

2019 р.
7 636 085
6 520 185
469 344
14 625 614

Інформація про інші операційні та інші доходи представлена наступним чином:
2020р.
Інші операційні доходи
2 628 321
В т.ч.
Операційна оренда активів
10 298
Дохід від реалізації інших оборотних активів
1 139 228

2019р.
1 635 161
10 047
1 117
368

Дохід від курсової різниці
Інші операційні доходи

1 161 149
317 646
673 765
1 186
28 489
644 090

403 807
103 939
1 879 537
44 072
1 835 429

12 773 660

18 140 312

Інші доходи
В т.ч.

Безоплатно одержані активи
Інші доходи та витрати
Дохід від неоперац.курсових різниць

Всього
Сукупний дохід
Інший сукупний дохід:
Дооцінка необоротних активів
Інший сукупний дохід

2020р.
130 331
(155 142)

2019р.
4 928

Загальний інший сукупний дохід

(24 811)

4 928

20. ВИТРАТИ.
Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.
Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони
були здійснені.
Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг

2020р.

2019р.

6 150 875
653 695

9 078 978
506 754

6 804 570

9 585 732

Інші операційні витрати

2020р.

2019р.

Операційна оренда активів

19 339

25 556

Операційна курсова різниця
Собівартість реалізованих оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Резерв на знецінення запасів
Резерв на пенсійне забезпечення
Інші витрати операційної діяльності

533 096
1 014 386
2 290
256 385
303 917

752 493
920 086
1 844
21 232
174 109

ВСЬОГО:

2 129 413

1 895 320

2020р.

2019р.

450 566
84 303

532 794
81 664

534 869

614 458

2020р.

2019р.

9 580
216 301
2 089 369

12 997
7 588
568 027

2 315 250

588 612

Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт, послуг
ВСЬОГО:

Фінансові витрати
Проценти
Інші фінансові витрати
ВСЬОГО:
Інші витрати
Списання необоротних активів
Інші витрати
Витрати від неоперац.курсових різниць
ВСЬОГО:
21. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ.

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони", сторони вважаються
пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на
діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої
пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між
пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами.
Керівництво вважає, що консолідована група Товариства здійснює відповідні процедури для визначення та
відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

Найменування пов'язаної сторони

Характер відносин з пов'язаною стороною

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE
HOLDINGS PLC)
ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД
(INTERPIPE
LIMITED)

Юридична особа, що контролює Товариство
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"

Юридична особа, що контролюється Товариством

ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED)
ІНТЕРПАЙП
ІНВЕСТМЕНТС
(INTERPIPE INVESTMENTS PLC)

ПЛС

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"
ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"
ТОВ "МЕТА"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП –М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М")
ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО
"ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН")
ІНТЕРПАЙП
ЮРОП
СА
(INTERPIPE
EUROPE SA)
НОРЗ
АМЕРІКАН
ІНТЕРПАЙП,
ІНК.
(NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.)

Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством
Юридична
вариством

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ
(INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH)

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"
ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ"
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA)
ІНТЕРПАЙП М.І,
FZE)
ТОВ "НВЦ"ЯКІСТЬ"

ФЗІ (INTERPIPE M.E,

особа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з Тоособа, що перебуває під спільним контролем з То-

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"

Юридична особа, що є асоційованим підприємством

ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО"

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

Станом на 31 грудня 2020р. та 2019р. заборгованість за операціями з пов`язаними представлена наступним
чином:

На 31 грудня 2019 р
Дебіторська заборгованість
у т.ч. оренда
Кредиторська заборгованість
у т.ч. кредити та займи
На 31 грудня 2020 р
Дебіторська заборгованість
у т.ч. оренда
Кредиторська заборгованість
у т.ч. кредити та займи

Особа
що
контролює
Товариство
-

-

Асоційовані
підприємства

Особи під спільним контролем

3 338
2 839
1 225
-

13 072 153
9 309
15 675 502
5 109 247

2 841
2 519
520
-

11 144 874
13 145
11 766 580
3 629 894

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2020 р. та за 2019 р. представлено наступним чином:
Особа
контролює
вариство

що
То-

Асоційовані
підприємства

Особи
спільним
лем

під
контро-

На 31 грудня 2019 р
Реалізація товарів та послуг
Закупівля сировини та
матеріалі та послуг
Надання кредитів та займи

витратних

834

15 855 293

-

29 055

7 785 475

-

-

-

704

10 840 380

38 658

5 775 377

-

-

На 31 грудня 2020 р
Реалізація товарів та послуг
Закупівля сировини та
матеріалі та послуг
Надання кредитів та займи

витратних

-

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості.
Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.
22. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ СТАНОМ НА 31.12.2020р.
АКТИВИ, т.ч.:
Нематеріальні активи: залишкова вартість
Незавершене будівництво
Основні засоби: залишкова вартість
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.:
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банків

18 519 346
17 553
127 358
4 008 981
0
0
56 056
1 624 761
11 738 226
946 411
13 843 118
3 281 211
-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці
Інші поточні зобов’язання,забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал

2 374 514
982 885
20 459
8 177
31 089
3 669 362
3 475 421
4 676 228
100 000
100 000

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 4 576
228 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал. Вимоги пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України дотримуються.
23. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ
ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК".
Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні
протягом звітного періоду.
24. СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не проводились.
25. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ.
Дотримання вимог податкового законодавства.
Товариство є об’єктом регулярних податкових перевірок. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної
реєстрації податкових накладних за 2020 рік до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими органами були
застосовані штрафні санкції у розмірі 163 505,32 грн.
Юридичні питання.
У ході звичайної господарської діяльності консолідована група Товариства виступає стороною в різних судових процесах та спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий
стан або результати майбутніх операцій консолідованої групи Товариства, крім тих, що включені до забезпечення
за судовими процесами.
Соціальні зобов’язання.
Консолідована група Товариства здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток
місцевих громад на територіях, де консолідована група Товариства проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг та інших
соціальних потреб.
26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
Стратегічною метою консолідованої групи Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового
ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної
роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів.
Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні
позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.
Валютний ризик.
Консолідована група Товариства здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська
гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи,
Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині країни, так і

за її межами. Як наслідок, консолідована група Товариства схильна до курсового ризику від коливання курсів тих
чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.
Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на визначені дати був
таким:
31 грудня 2020р.
28,274600
34,739600
0,378230

Долар США
Євро
Російський рубль

31 грудня 2019 р.
23,686200
26,422000
0,38160

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість,
деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Консолідована група Товариства не
здійснювало операцій з метою хеджування цих валютних ризиків.
Станом на звітну дату цієї фінансової звітності консолідована група Товариства підпадала під вплив
операційного валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до
загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі консолідованою
групою Товариства, деноміновані в іноземних валютах.
Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином в тис:
Назва
інструмента

фінансового

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Грошові
кошти
та
їх
еквіваленти
Фінансові активи
Довгострокові зобов'язання
(позики та інші)
Довгострокові зобов'язання
(позики та інші)
Довгострокові
поточні
зобов'язання (позики та інші)
Довгострокові забезпечення
Поточні забезпечення
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Розрахунки з іншими кредиторами
Фінансові зобов'язання

тис. доларів
США

2020
тис.
рублів

тис. євро

тис. доларів
США

2019
тис.
рублів

тис.
євро

50 550

181 638

27 209

62 832

111 094

7 826

22

-

3 031

504

-

10 691

35 303

3 531

51

40 958

1 029 830

2 268

44 399

-

37 000

80 705

-

-

-

-

-

-

-

-

83 980

-

-

135 000

-

-

3 102

43 769

1 473

3 671

1 214

2 750

-

-

-

-

-

-

Ризик ліквідності.
Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за
рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою консолідована група Товариства проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, консолідована група Товариства перерозподіляє ресурси відповідним чином.
Основними джерелами фінансування консолідованої групи Товариства були грошові потоки від
операційної діяльності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку
консолідована група Товариства може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості
та реалізації інших активів.

Гроші та їх еквіваленти
Поточні зобов’язання і забезпечення

2020р.
945 630
10 566 945

2019р.
1 194 917
13 567 890

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,09

0,09

У 2020 році коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і становить 0,09 (у 2019 році відповідно 0,09).
Кредитний ризик.
Фінансові інструменти консолідованої групи Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська
і кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками,
кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх
контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, консолідована група Товариства не витребовує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, оскільки основні продажі відбуваються клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат.
З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою
перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі.
Процентний ризик.
Для консолідованої групи Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками з
плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень
з фіксованою і плаваючою ставками.
Ризик управління капіталом.
Основною метою консолідованої групи Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності консолідованої групи Товариства і
максимізації прибутку акціонерів/учасників.
Консолідована група Товариства управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін
економічних умов. Цілями консолідованої групи Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості
безперервної діяльності консолідованої групи Товариства з метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод
для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування поточних потреб консолідованої групи Товариства, її капітальних витрат та стратегії розвитку консолідованої групи Товариства. Консолідована група Товариства
розглядає позиковий капітал та акціонерний капітал як основні джерела формування капіталу.
Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможності, який
розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості та може вносити
зміни до політики і цілей управління структурою капіталу в результаті змін в операційному середовищі, змін оцінки
учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку консолідованої групи Товариства.
27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний
інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий продаж або ліквідація.
Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення:
- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю,
кредиторської заборгованості за основною діяльністю, безпроцентних позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів.
- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою
приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою консолідована група Товариства могла б позичити кошти
на звичайних комерційних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року балансова вартість цих
кредитів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої вартості.
- Справедлива вартість кредитів працівникам та іншої довгострокової дебіторської заборгованості, інших
фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставок,
наявних на даний момент для позик на схожих умовах, зі схожим кредитним ризиком та строками погашення, що
залишились.
- Справедлива вартість інвестицій в інструменти капіталу, що не мають котирувань, оцінюється на основі
первісної вартості за вирахуванням резерву на знецінення.
Консолідована група Товариства використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості
фінансових інструментів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок:
- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);

- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елементом для нагляду за ситуацією на ринку.
28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ.
Суттєвих подій після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не встановлено.

Директор з фінансів та економіки ____________________________ С.В. Кузьменко

Головний бухгалтер

____________________________ І.В. Соколова

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором
(аудиторською фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний
номер облікової картки платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

9

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в
Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за
наявності)
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

5
6

7
8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
23504528
04210, Україна, Київська обл., Оболонський
район р-н, м. Київ, проспект Героїв
Сталiнграда, буд.26, кв.310
1037
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
Ми звертаємо увагу на параграф
"Операцiйне середовище" Примiток до
рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi,
в якому зазначено, що хоча управлiнський
персонал консолiдованої групи Товариства
вважає, що вiн вживає належнi заходи на
пiдтримку стабiльностi дiяльностi
консолiдованої групи Товариства, необхiднi
за iснуючих обставин, подальша
нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому
середовищi може спричинити негативний
вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Товариства, характер та
наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть
вiдображає поточну оцiнку управлiнського
персоналу щодо впливу умов здiйснення
дiяльностi в Українi на операцiйну
дiяльнiсть та фiнансовий стан
консолiдованої групи Товариства.
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
управлiнського персоналу. Ця фiнансова
звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з
невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi
операцiї. Нашу думку не було
модифiковано щодо цього питання.
номер: №03/09/19-19/4470, дата: 09.10.2019
дата початку: 09.10.2020, дата закінчення:
25.03.2021
25.03.2021
268 500,00
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Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо аудиту річної консолідованої фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
станом на 31.12.2020 р.

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2021 р.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та керівництву
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ







Думка із застереженням
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) та його
дочірнього підприємства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»
(далі – консолідована група Товариства), що складається із:
Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
Консолідованого Звіту про власний капітал за 2020 р.;
Приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан консолідованої групи Товариства на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 № 996-XIV щодо складання консолідованої фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
У консолідованому Балансі (Звіті про фінансовий стан) балансова вартість основних засобів консолідованої
групи Товариства відображена в розмірі 3 446 147 тис. грн. на 31 грудня 2019 року та 4 008 981 тис. грн. на 31
грудня 2020 року. На зазначені дати консолідована група Товариства не визначила справедливу вартість
основних засобів відповідно до своєї облікової політики та не проводила процедур тестування на виявлення
ознак знецінення основних засобів станом на 31 грудня 2020 року, що є недотриманням вимог МСФЗ. Остання
переоцінка основних засобів була проведена консолідованою групою Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Істотні економічні зміни, які відбулися після цієї дати, є факторами потенційних суттєвих змін у справедливій
вартості основних засобів. За умов відсутності поточної незалежної оцінки та тестування на виявлення ознак
знецінення основних засобів, ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу
цього питання на основні засоби консолідованої групи Товариства балансовою вартістю 3 446 147 тис. грн. та
4 008 981 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року відповідно. У зв’язку з цим, ми не
змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу консолідованого Балансу
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, консолідованого Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) і консолідованого Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020
року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до групи Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з

-

етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на параграф «Операційне середовище» Приміток до річної консолідованої фінансової
звітності, в якому зазначено, що хоча управлінський персонал консолідованої групи Товариства вважає, що він
вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності консолідованої групи Товариства, необхідні за
існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив
на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан консолідованої групи Товариства.
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова
звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на
майбутні операції. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час
нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті
нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї,
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі
«Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту,
які слід відобразити в нашому звіті.
Операції з пов’язаними особами
Материнською
компанією
ПУБЛІЧНГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE
HOLDІNGS PLC (Кіпр). ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» входить до складу компаній групи «ІНТЕРПАЙП», до якої
входять і інші промислові активи (підприємства), та відповідно має можливість здійснювати суттєві операції як з
даними підприємствами, так і з материнською компанією. Повнота відображення таких операцій у
консолідованій фінансовій звітності Товариства та їх оцінка є значущими питаннями при проведенні нами аудиту
поточного періоду.
В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу консолідованої групи Товариства
лист щодо переліку пов’язаних осіб та провели його аналіз на повноту включення усіх сторін, які можуть бути
визнаними пов’язаними сторонами. Нами проведено аналіз операцій, відображених консолідованою групою
Товариством у бухгалтерському обліку, на предмет наявності операцій з підприємствами і особами, розкритими
управлінським персоналом як пов’язані сторони, та зіставили з даними, наведеними у Примітках до консолідованої
фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік.
Інформація стосовно цього питання розкрита у розділі 21 «Пов’язані сторони» Приміток до консолідованої
фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік.
Забезпечення виплат персоналу
Згідно з вимогами чинного законодавства консолідована група Товариства має зобов’язання компенсувати
Пенсійному фонду України суми, що виплачуються ним співробітникам консолідованої групи Товариства, які
працювали у шкідливих або особо важких умовах праці, внаслідок чого отримали право на вихід на пенсію у
більш ранньому віці в порівнянні із стандартним пенсійним віком, який встановлений законодавством України,
а також зобов’язання з виплат працівникам, визначені Колективним договором. До 2018 року консолідована
група Товриства не створювала забезпечень для цих виплат, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У
звітному році консолідована група Товариства визнала та відобразила в звітності суми забезпечення майбутніх
платежів на покриття витрат Пенсійному фонду України, а також витрат на виплати працівникам відповідно до
Колективного договору.
З огляду на рівень суджень, які застосовуються при оцінці цих забезпечень, та величини суми, що розкривається
у звітності, дані забезпечення є значними для цілей нашого аудиту. Управлінський персонал консолідованої
групи Товариства обліковує забезпечення виплат персоналу у статтях «Довгострокові забезпечення витрат
персоналу» та «Поточні забезпечення». Для розрахунку суми забезпечення консолідованою групою Товариства
було залучено зовнішніх фахівців, які спеціалізуються на актуарних розрахунках. Загальний розмір визнаних
консолідованою групою Товариства забезпечень виплат персоналу становить 613 290 тис. грн. станом на
31.12.2019 року та 796 775 тис. грн. на 31.12.2020 року.
В процесі нашого аудиту ми розглядали це питання наступним чином:
проаналізували підходи управлінського персоналу при застосуванні облікових оцінок та суджень при визначенні
забезпечень на виплати персоналу;
ознайомились зі звітом та методикою, застосованою актуарієм;
розглянули питання компетентності компанії, яка проводила актуарні розрахунки;
перевірили спів ставність показників актуарних розрахунків з показниками, застосованими при визначенні суми
забезпечень виплат персоналу;
перевірили коректність відображення в обліку та звітності сум забезпечень на початок та кінець звітного року.





Інформація про такі забезпечення розкрита консолідованою групою Товариства у розділі 16 «Забезпечення»
Приміток до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік.
Інша інформація
Звіт про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації,
яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020 рік (яка включає у складі Звіту керівництва Звіт
про корпоративне управління) відповідно до ст. 40 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
№3480-IV від 23.02.2006 р., але не є консолідованою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Інформація про узгодженість консолідованого Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з консолідованою фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про
управління та їх характер
Наша думка про консолідовану фінансову звітність не розповсюджується на консолідований Звіт про управління.
У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
консолідованим Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між
консолідованим Звітом про управління і консолідованою фінансовою звітністю Товариства та чи цей
консолідований Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної
нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між консолідованим Звітом про управління
і консолідованою фінансовою звітністю та/або цей консолідований Звіт про управління виглядає таким, що
містить суттєве викривлення, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно
було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності консолідованої групи Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи,
де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати консолідовану групу Товариства чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування консолідованої групи Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений
відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;







оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок,
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність консолідованої групи Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних
розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити консолідовану групу Товариства припинити свою
діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує консолідованої фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного подання;
отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності консолідованої групи Товариства для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту консолідованої
групи Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності
юридичної особи, консолідована фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на параграф «Принцип безперервності діяльності» Приміток до річної консолідованої фінансовій звітності за 2020 р., який зазначає, що консолідована фінансова звітність ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності,
пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність консолідованої групи Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

-

Аудиторські оцінки
Під час аудиту консолідованої фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у консолідованій фінансовій
звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства.
Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викривлення інформації у
консолідованій фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному:
огляд розкриттів до консолідованої фінансової звітності та тестування підтверджувальної документації для того,
щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів;
дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед закінченням року та на
початку наступного року;
оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за межі
звичайного перебігу бізнесу;
оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності, зроблених управлінським персоналом
консолідованої групи Товариства;

-

-

o

ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом консолідованої групи Товариства
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати
затвердження консолідованої фінансової звітності;
аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість консолідованої групи Товариства продовжити безперервну діяльність.
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» під час планування аудиту ми розглядали схильність консолідованої групи Товариства до шахрайства з урахуванням
бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку.
У процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу консолідованої групи
Товариства щодо наявності інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали місце,
підозрюване шахрайство, яке має вплив на консолідовану групу Товариства. У відповідь на наші запити
управлінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства консолідованої групи Товариства, згідно
якого ризик шахрайства є контрольованим.
Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал консолідованої групи Товариства. Шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту обмеження
викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» цього Звіту.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення
консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання
належних аудиторських процедур у відповідь ні ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.
В процесі проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік, нами не
встановлені факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у
параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» цього Звіту.
Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для Комітету Наглядової ради ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» з питань аудиту
Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за
2020 рік узгоджується із додатковим звітом для Комітету Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з питань
аудиту, який ми надали 23.03.2021 р.
Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового партнера з аудиту
та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання консолідованій групі Товариства послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності за 2020 рік та неаудиторських послуг
згідно ст. 6 Закону №2258-VIII.
Твердження про нашу незалежність по відношенню до консолідованої групи Товариства, у тому числі ключового
партнера з аудиту, викладено у параграфах «Основа для думки із застереженням» та «Відповідальність аудитора
за аудит консолідованої фінансової звітності» цього Звіту.
Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі послуги,
крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у консолідованому звіті про управління або у
консолідованій фінансовій звітності
Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у консолідованому Звіті про
управління та консолідованій фінансовій звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік, нами надавалися інші
послуги Товариству, а саме:
завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік на виконання
вимог статті 401 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із
змінами і доповненнями).
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» надавався згідно договору про надання послуг з аудиту консолідованої
фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників консолідованої
фінансової звітності консолідованої групи Товариства за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та
іншим законодавчим вимогам.

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої
фінансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити,
навіть якщо аудит належно спланований і виконаний відповідно до МСА.
Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону
№2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міособи відповідно до установчих
ла-аудит»
документів
Код ЄДРПОУ
23504528
Реєстраційні дані
Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995
р.
Юридична адреса
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Місцезнаходження
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
1037
Телефон та електронна адреса
(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності
на проведення обов’язкового аудиту
Дата
призначення
суб’єкта
аудиторської діяльності

Наглядова рада Товариства

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних
призначень
Дата і номер Договору про надання
послуг з аудиту фінансової звітності
Дата початку проведення аудиту
Дата закінчення проведення аудиту
Повне ім’я ключового партнеру із
завдання з аудиту фінансової
звітності
Повне ім’я аудиторів із завдання з
аудиту фінансової звітності:

З 09 жовтня 2019 року по 25 березня 2021 року

07 жовтня 2019 року

Договір № 03/09/19 від 09 жовтня 2019 року
09 жовтня 2020 року
25 березня 2021 року
– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер реєстрації у
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259
– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат №007163, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 100713

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є
____________________ І.М. Морозова
(сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259)
Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»
__________________Л.М. Гавриловська
(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236)
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
25 березня 2021 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Цим твердженням керiвництво висловлює офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
Від імені керівництва ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:

Голова Правління ____________________________ С.О. Костенко

Головний бухгалтер ______________________________ І.В. Соколова

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР або через
особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Вид інформації

1

2

3

13.02.2020

13.02.2020

14.02.2020

14.02.2020

29.05.2020
29.05.2020

01.06.2020
01.06.2020

29.05.2020

01.06.2020

09.07.2020
21.09.2020

09.07.2020
21.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

12.10.2020

12.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

05.11.2020

05.11.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової
ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів акціонерних товариств)

