
ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
за результатами проведення перевірки фінансово – господарської діяльності  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  

за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р. 
 

Нами, Головою Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Малевською Є.Ю. та членами 
Ревізійної комісії Коваленком В.С. і Ревкою К.І., здійснена перевірка фінансово-господарської 
діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (далі – Товариство) за період с 01 січня 2021 року по 31 
грудня 2021 року. 

Перевірка проведена з відома Голови Правління Товариства Костенка С.О. та головно-
го бухгалтера Товариства Соколової І.В. 

Головною метою перевірки була перевірка річного звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління Товариства по управ-
лінню майном і фінансовими ресурсами Товариства.  

В ревізії використовувалися матеріали річної бухгалтерської і податкової звітності, ана-
ліз окремих економічних показників, усні пояснення посадових осіб Товариства, аудиторський 
висновок незалежного аудитора.  

 
В результаті аналізу і зіставлення матеріалів Ревізійною комісією встановлено:  
За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річно-

го звіту Правління Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих докуме-
нтах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2021 рік 
склав 8 225 588 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 7 486 179 тис. грн., адміністра-
тивні витрати – 311 666 тис. грн., витрати на збут – 631 535 тис. грн., інші операційні витрати 
перевищили інші операційні доходи на 33 515 тис. грн. Таким чином, фінансовий результат від 
операційної діяльності є збитковим і складає 237 307 тис. грн.  

Фінансові витрати склали 464 085 тис. грн., втрати від участі в капіталі склали 186 
тис.грн., інші доходи перевищили інші витрати на 324 344 тис. грн., а витрати з податку на 
прибуток склали 109 178 тис. грн. Таким чином, за 2021-й рік Товариством отримано чистий 
збиток у розмірі 486 412 тис. грн. Погіршення фінансового результату пов’язане із падінням 
обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому 
числі, зменшенням ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVІD-19 та запроваджен-
ням карантинних та обмежувальних заходів. 

Ревізійною комісією також був проведений аналіз активів Товариства та джерел їх фо-
рмування. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року складав 18 518 475 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2021 року валюта балансу Товариства зменшилась в порівняні з 
31.12.2020 року на 740 566 тис. грн. і склала 17 777 909 тис. грн. Основне зменшення активів 
пов'язане зі зменшенням необоротних активів на 15% (-635 267 тис. грн.), що в свою чергу 
пов’язане з реорганізацією Товариства. Оборотні активи зменшилися на 105 299 тис. грн. і 
склали 14 202 570 тис. грн. У 2021 році власний капітал Товариства збільшився на 640 251 
тис. грн. Частка власного капіталу у валюті балансу склала 30%. Коефіцієнт поточної ліквідно-
сті склав 1,55. 

Всі платежі працівникам з виплати заробітної плати та інші платежі, а також платежі в 
бюджет здійснювалися своєчасно. 

Одночасно з цим Ревізійною комісією були перевірені інші дані звітності та аналітично-
го обліку. Станом на 31.12.2021 року помилок і порушень, які могли б спотворити загальну ка-
ртину фінансового стану Товариства, виявлено не було, даний факт також підтверджений ви-
сновком незалежного аудитора. 

 
Другим напрямом перевірки був аналіз ефективності діяльності Правління Товариства 

у звітному році. За результатами вивчення різних сторін роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в 2021 
році Ревізійною комісією були зроблені наступні висновки. 

У 2021 році обсяг відвантаження залізничної продукції (коліс, бандажів, осей і колісних 
пар) склав 155,7 тис. тонн, що складає 82% від об'єму відвантажень 2020 року. Зниження від-
булося за рахунок ринку СНД через відновлення дії антидемпінгового мита на поставки в Мит-
ний Союз і внутрішнього ринку України через кризу у вітчизняному вагонобудуванні і, відповід-
но, спаду споживання залізничної продукції. 



Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з 
відшкодування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2021 році склала 894 
546 тис. грн.  

У 2021 році середньомісячна заробітна плата досягла 17 732 грн. Плинність кадрів в 
2021 році склала 16%. 

 
Також необхідно відзначити результативну роботу Товариства з реалізації таких інвес-

тиційних проектів: 
- "Збільшення обсягів виробництва колісних пар власної збірки в РМЦ"; 
- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в КПЦ"; 
- "Збільшення виробничих потужностей з механічної та фінішної обробки коліс ". 

 
У 2021 році Товариством були виконані науково-дослідні роботи та роботи з модерні-

зації технології виробництва, за допомогою яких було освоєно виробництво нових видів коліс 
та осей, а також розроблений новий дизайн колісних пар з метою розширення сортаменту 
продукції Товариства. 

 
Рівень РКМ в 2021 році по колесопрокатному цеху  зменшився на 27 кг/т  в порівнянні з 

фактом 2020 року. 
 
На підставі вищевикладеного Ревізійна комісія: 
1) пропонує Правлінню Товариства продовжувати роботу з впровадження заходів з ме-

тою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного 
переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а та-
кож удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товарист-
ва. 

2) Баланс Товариства станом на 31 грудня 2021 року в сумі 17 777 909 тис. грн. та річ-
ний звіт Правління Товариства за 2021 рік затвердити, роботу Правління Товариства в 2021 
році визнати задовільною. 

 
 
 
 
 
 
 
Голова Ревізійної комісії  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"                                                                       Малевська Є.Ю.  
 


