
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власникам цінних паперів та 

Голові Правління 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 
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(для подання до НКЦПФР) 

 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» 

щодо   консолідованої фінансової звітності  

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»  

за 2014 рік станом на 31.12.2014 року 

 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД» (ПАТ «ІНТЕРПАЙП  НМТЗ») та його дочірнього підприємства ТОВ 

«Новомосковський посуд» за  2014 рік станом на 31 грудня 2014 року (далі – «консолідована 

фінансова звітність»), що включає: консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом 

на 31 грудня 2014 р., консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

за 2014 р., консолідований звіт про рух грошових коштів за 2014 р., консолідований звіт про 

власний капітал за 2014 р., та примітки до консолідованої фінансової звітності (Додатки 1, 2, 

3, 4, 5). 

 

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 

для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової 

звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності 

до вимог «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг», які прийняті в Україні в якості Національних стандартів 

аудиту, «Кодексу етики професійних бухгалтерів», Закону України «Про аудиторську 

діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями), та інших законодавчих 

актів України. 

«Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг» вимагають від аудитора планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудитор несе відповідальність за 

дотримання вимог «Кодексу етики професійних бухгалтерів». 
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків, суттєвих викривлень 

консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку 

цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 

достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 

консолідованої фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Висловлення думки 

 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно та повно, в 

усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2014 року, 

його фінансові результати і рух грошових коштів за 2014 рік відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

 

Параграф з інших питань 

 

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фінансовий стан ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП  НМТЗ», може зазнати змін під впливом сучасних тенденцій до погіршення в 

світовій й, відповідно, у вітчизняній економіці. 
 

 

Генеральний директор                                                                                          В.В.Галасюк 

 

 

Аудитор                                                                                                                  В.А. Лозицький 

(Сертифікат аудитора №003161, виданий на 

підставі рішення Аудиторської палати України 

№54 від 29.05.1997 р., термін чинності якого 

продовжено рішенням АПУ №229/3 від 31.03.2011 

р. до 29.05.2016 р.) 

 

 

13 березня 2015 року                                                        м. Дніпропетровськ 

 

Основні відомості про аудитора 
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД». 

Код ЄДРПОУ – 20219083. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане за рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98, термін чинності свідоцтва продовжено рішенням 

Аудиторської палати України від 04.11.2010 №221/3. 

Місцезнаходження - 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а. 

http:// www.galasyuk.com. 

Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net. 

Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36. 
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