ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.
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 2020 року по 31
грудня 2020 року.
Перевірка проведена з відома Голови Правління Товариства Костенка С.О. та головного 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 управлінню майном і фінансовими ресурсами Товариства.
В ревізії використовувалися матеріали річної бухгалтерської і податкової звітності, аналіз 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 річного звіту Правління Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2020 рік
склав 9 471 574 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 6 804 570 тис. грн., адміністративні витрати – 287 862 тис. грн., витрати на збут – 638 686 тис. грн., інші операційні витрати
перевищили інші операційні доходи на 498 908 тис. грн. Таким чином, фінансовий результат
від операційної діяльності є прибутковим і складає 2 239 364 тис. грн.
Фінансові витрати склали 534 869 тис. грн., інші доходи перевищили інші витрати на
1 641 485 тис. грн., а витрати з податку на прибуток склали 40 105 тис. грн. Таким чином, за
2020-й рік Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 22 905 тис. грн.
Ревізійною комісією також був проведений аналіз активів Товариства та джерел їх формування. В результаті проведених змін в облікових оцінках баланс Товариства станом на 31
грудня 2019 року склав 20 705 389 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року валюта балансу
Товариства зменшилась в порівняні з 31.12. 2020 року на 2 186 043 тис. грн. і склала 18 519
346 тис. грн. Основне зменшення активів пов'язане зі зменшенням оборотних активів на 13,8%
(-2 281 467 тис. грн.). Необоротні активи збільшилися на 2,3% (+95 424 тис. грн.) і склали 4 209
948 тис. грн. У 2020 році власний капітал Товариства зменшився на 1 115 тис. грн. Частка власного капіталу у валюті балансу склала 25,3%. Коефіцієнт поточної ліквідності склав 1,35.
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 аналітичного обліку. Станом на 31.12.2020 року помилок і порушень, які могли б спотворити загальну картину фінансового стану Товариства, виявлено не було, даний факт також підтверджений висновком незалежного аудитора.
Другим напрямом перевірки був аналіз ефективності діяльності Правління Товариства
у звітному році. За результатами вивчення різних сторін роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в 2020
році Ревізійною комісією були зроблені наступні висновки.
У 2020 році обсяг відвантаження готової продукції склав 330,6 тис. тонн, що складає
76% від об'єму відвантажень 2019 року. Відвантаження труб знизилось на 38% порівняно з
2019 роком і склало 142 тис. тонн. Зменшення відбулося в результаті падіння попиту на труби
для видобутку нафти і газу і уповільнення споживання труб через пандемію COVID-19 та запровадженням карантинних і обмежувальних заходів. Відвантаження залізничної продукції
(коліс, бандажів, осей і колісних пар) в 2020 році склало 190 тис. тонн, що на 8% нижче ніж в
2019 році. Зниження відбулося за рахунок ринку СНД через відновлення дії антидемпінгового
мита на поставки в Митний Союз і внутрішнього ринку України через кризу у вітчизняному вагонобудуванні і, відповідно, спаду споживання залізничної продукції.
Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з
відшкодування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2020 році склала 727
947 тис. грн.

У 2020 році середньомісячна заробітна плата досягла 14 614 грн. Плинність кадрів в
2020 році склала 13%.
Також необхідно відзначити відмінну роботу Товариства з реалізації таких великих
проектів:
- "Придбання автоматичної лінії гідравлічного випробування та шаблонування труб зовнішнім діаметром від 140 мм до 340 мм і установки неруйнівного контролю труб портального
типу в ТПЦ №4";
- "Збільшення обсягів виробництва колісних пар власної збірки в РМЦ";
- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в КПЦ";
- "Модернізація насосних станцій НСК, НС-1 і НС-2";
- "Впровадження частотних перетворювачів на обладнанні".
Рівень РКМ в 2020 році по трубопрокатному цеху №3 збільшився на 12 кг/т в порівнянні з фактом 2019 року.
Рівень РКМ в 2020 році по трубопрокатному цеху №4 збільшився на 17 кг/т в порівнянні з фактом 2019 року.
Рівень РКМ в 2020 році по трубопрокатному цеху №5 збільшився на 24 кг/т в порівнянні з фактом 2019 року.
Рівень РКМ в 2020 році по колесопрокатному цеху збільшився на 30 кг/т в порівнянні з
фактом 2019 року.
На підставі вищевикладеного Ревізійна комісія:
1) пропонує Правлінню Товариства продовжити розвиток напрямів, за якими позначилися позитивні тенденції.
2) Баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року в сумі 18 519 346 тис. грн. та річний звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити, роботу Правління Товариства в 2020
році визнати задовільною.
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