
Додаток 2
до Нацiоншьноrc полqженrш (mндарry)
о}4truтерськоrc облiку l ''Загшьнi вимом до фiнансовоi звiтноmt''

Вид еконойчноТ дiялъпостi
Середrя KibKioTb працiвникiв

в

закоАт}ry
закопФг
заквЕд

Органiзацiйно-правом гооподарювання

трф,
ювариотtsо

код4
2lr1 12 lзl

0539з139

l2l l900000

2зо
24.2а

Адреоа, телефон CYIIКOB{ буд, 115Б

оук}тний дохiд) (форма Nl2-K), rрошовi показникfi й"о ,ч"од"*оя в гривIIях з копiйкаш{)
Складено (зробити позначку ''ч'' у вiдповiднiй клiтипцi):

за положенtUIми (отандартами) бусалтерського облiкч
за мiясtародниvи стандартами фiнансовоi звi гноогi

звlту про ансов1 результати (Звiry про

Консо;riдоваппй ба.панс (Звiт про фiнансовнй стан)
на 31 грудня2015 р.

Актив
1

нематерiа:ънi акгиви 
L НеОбОРОТНi аКТИВИ

ъ

Форма JЪl_кКод m ДСУДl 1ЕбТЙ
Код

Dялка
}Ia початок

звiтного пеDiолу
На кiнець

звiтного пепiолч, 3 4

1000 1 436 1 297

накопичена
1001 2376 2 417

Незавеошенiйi]Бй 1002 940 |2о

-

UcHoBHr засоби
1005 35 4l2 12 2l5

пеDвlона Rаптiс
1010 44з 2з7 408 144

зно0
tOl 1 660 101 695 925
1012 тбза*- 287 78|

пеDвlспа ваDпсъ
101 5

знос
1016

l01 7

пфвlсна
1020

ЕакопиrIена
102l

ловгоотроковr фiнансовi iнвестицii: 
......=.- |02z

якi облiковуоrъоя за меюдом }частi в капiталi
iншнх пiдlриемотв
!нпIl mlшяFслпr ruъдaTr.,.iI

1030

10з5

1040

045 tз 999 l7 207

Jiлоmоченi якпi
055

060

I0б5

l090

IL Оборотнi аlсгиви
Запаси

1095 494 084 438 Ебз

l l00
l 10l J8 587 l 

- 
81 701

о2 95 l45
0з 2269 4 7зI

Iоточнi бiолоriqрi
о4 5

Е;ййти пер"отра]rlдаЕня
l0

т20
l25 21 106 622975

за вIlданими авансши
l 1з0 l 046 008 199 1з2

у юму чпслl з подажу на прибуюк
зl 47 90l 42 091
36 8 l42 2 075

|озрахуцкlв
40

45

Iоточшi фiHaнcoBi
l 1 580 1 344 0б8
l t60
l l65 10 409 l 546
l 166

11,67

Частка пересйБоБ l170
1 180

резервах довгоотроковкх зобов'язань
I 181

рЕJýрщ нlilIе]кних виплат 1182

1 183



КерЬник

Го,товниfi

l рz.ddr,---л_

rнших страхових резервах 1 184

1 190 67 308 |0l 771
1195 l 524 318 2 48Е 543.tll Необоротнi аrсгиви, Jffрпм;rванi дпя продажу, та групп Бибrтiя- 1200

l300 z 0l8 402 2927 4об

Пасив Код IIа початок
звiтного пеоiолч

На кiнець
звiтпого пепiоп

7 3 4

dц9ьпл) 1400 50 000 50 000
t401

l405 з21 504 266 55з
410 4 718 |4 717

Накопиченi K}pooBi рiзницi
Резервний капiтал

412
11 з64 | з64

\п9lrчкри 42о l 84 4l9 бз5 492
неоплачекий капiтап 425 ( ) )бплучений капlrut 430

)шшr рgjgрви 4з5

1490
ршлrJlUм l 1495 582 005 978 126

500 l 388
505 29 0з2 з0 409

lmjl довгоотроковt зобов'язання
ловюстроковl заОезпечення

510

5l5 9 69з 13 8б9
t520 122lб 12 528

Par rlEPgOHaJIy 52L

525
526

l rl,<цvDl р9Jýр5и

т mмч числ:
рсзтв довmстрокових зобов'язань

l5з 1

IЕярб JUиrюs аа0 рсзýрв IIацежних виплат I532
рзерв незароблених прейй

1 53з
цшi qlpцoBr резервfi l5з4
lщrпцrппI лUлrрак

1 540

l 545

1595 52 329 5б 806
l заьезпечешня

1600 397 l39 848 21 1

605
r lоrcчна кредцтороька заборговапiоть за:

довгостоковими зобов'язаннями l610 l52 5з5
ювarри. роооти, поо,ч/ги t6,I5 з92 452 z90 з85
Iюзрйуцками з оюжетом тбz0 2 бl8 49 з,70

} flа rlpfiuyrcIt |621
l625 5l0 1 оlз

Рацl 1630 з 984 4 42lячлчрепдщ б35 405 877 589 з56
1б40 I з,lз I з77

HKlB l645
Ф Y.rиvDvrv р l650

,60 7 271
Щоходt майбутнiх перiодiв 16б5
Drл9 lPUagHl комl9lинI доходи вIд переотрtл,tовикlв lб70

lб90 26 580 l01 070
J LDUi U ,а рUrлUrUм ш ,95 1 384 0бЕ 1 892 474

l700

iB пýiýF}rкавного пенсiйноrо фопду l l00Ба"rанс /./ý.6Ф]ff*"{"ъ_ 1900 z OlE 402 2927 4аб

ерьник 
fý'ffi,;liэ \ъ.ilВtifitоловнийur-WЧfi;

-мзнчiаетuй 
в htrШ,;,i*Ъ1

-;:*-ф& l --*=*а6, Аптипов Юрiй Мико;rайович

Мовчан BiKTopй Апатоrdiвна

що реалiзуе дерхrавну nonr*

:i, ''''{#r}Л Bjf'::T
l;;':,,r1{;-ý_f I-?,п*N,ц!-
У:;;фrН 

гральн им органом виконавчоi влад{,



Пiдпрпемство {ата фiк, мiсяць,' число)пуБлttlнЕ АкIцонЕРнЕ товАРиство "IнтЕрIIАЁlгi 
* 

.u €дрпоУновомосковсъкId труБшй зАвод"

ко
20i5l 12 lзt

05393 1 з9

(наймен}ъання)

Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохц)з& PiK 2015 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ
ФормаN2-к Код заДКУ 1801008

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана,тогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
2000 l 526 489 | 250 872
2010

Премii пiдшасанi, валова с}ма 20l l
r rРýi}!ll, lI9рЕданl у перестахуваннJI
змiна резерву незароблених премiй. валоrа с"rr"

z012
20тз
z0I4

vuvrб(lРrl9t]) рýаJrrзованоl про.цукц11
(товарiв,робiъ посл}т) 2050 ( t299180 ) ( 1 097 5з5 )

2а7о
Валовий:
прибу"юк 2090 227 за9 l53 зз7
lJ()иток 2а95 ( )

2105

2l l0
2|11

JMtHa частки перестраховикlВ в 1нших стпахоR 2т'2
Irшi операфйй доходr z\2a 922 444 з29 8z5
дохiд вiд змiни *aprocriffi
справедrrдою BapTicTro

z12l

2122

2l23
2l30 ( 118 895 ) ( 7ll77 )
2l50 ( 1зб l05 ) l40 850 )0rlýрацrин1 витрати 2180 ( 7| 222 ( 57 625 )чпLроlл.бIл змlни варюст1 активlв, якr оцнюються за

справед,Iивою вартiстю
2181

I l.пlyolyl ЁIл rl9рвlсного визнаннrI оlологrчн!Dt активiв i
сlльськогосподарськоi продчкцii

2182

рсзуJIь,I,а,г вIд операцlйноi дяльностi:
прибуток 2|90 82з 5з1 2lз 5l0збиток 2l95 ( ) (
lч^чл D!л Ja4Utl б Kalu'I'iull 2200

rl-rllд чrrнансовr доходи 2220
Iншi дохода 224а 9 4l7 4 з68
4{члrл jrlд t}лагодиноl допомоги 2241

2250 ( з799I5 ) 326264 )
2255 ( (
2270 ( ) ( )
2275

Yrп.ltlсU|rлlи pe5yJrbTaT до оподаткування:
rrрибу"юк 2290 45з 0зз

2295 )( )( l08 з86



Вт,т'гпятй /Bn-i -\ Продовження
2за0 (58 299) з 069
2з05

2350 з94 734
2355 ( ( l05 зl7

ш. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОIIЕРЛЦIЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана,тогiчний
перiод

попереднього
року

7 3 4
2400
2405
24la
24l5

vJ ry l rt lrrrr лwлlц

rнrrrий сvrо--r"k 2445
2450
2455
цба
246s з94 734 (l05 зl7)

2470
2475

2480
лqлtfl 1сulцl 2485

Назва cTaTTi

____l-
Tvt

А

Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана,rогiчний
перiод

попереднього
DoKv

2 3 4
2500 1 17l l37 l 0l2 064
2505 l07 295 l09 l15
2510 33 996 40 з47
25l5 7з 8|6 76 5lб
2520 241 980 212 з94
2550 | 628 224 l 450 436

Назва cTaTTi

_-]-
Сепе

А

Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана"тогiчний
перiод

попереднього
DoKv) 3 4

2600 200000000 1,997L2849
2605 200000000 199712849
26|0 1,97367 (а,52734)

2615 |,97з67 (0,527з4)
2650



,Щата (piK,' мiсяць, число)
Пiдприемство ПУБЛIЧЧЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИство "IнтЕрпАЙп новомосковський за€!рпоу

труБниЙзАвод,,
(наймеrтрання)

консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2015 р.

коди
l

Форма N3-K Код за ДКУДГ*ls0Ю09 l
Стаття Код За звiтrпй перiол За аналогiчний перiол

попеDеднього DoKv
1 z з 4

I. Рух KorrrTiB у результатi операцiйноТ дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацii rrролукrцi (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 1 з7л 878 | 437 405
llовернення податкiв i зборiв з005 100 008 71 100
у тому числi податку на додаrry BapTicTb 3006 l00 008 71 077
Щiльового фiнансlъання з010 2 18з
НаlЕоджеrrrrя вiд отримаI*tя субсидiй, дотацiй з01 1

Надходкення aBaHciB вiд поц,тlцiв i замовникiв 3015 374 а42 42з 718
Надодrкення вiд повернення aBaHciB з020 l 869 190 1 881 234
на.цодження вiд вiдсоткrв за заJIишками коштiв на
поточних рахунках з025 |70 |25
Надходкенrrя вiд боржникiв неусmйки (штрафiв, пенi) 3035
надкодження вiд операцiйноi оренди 3040
НаlЕоджеrrrrя вiд отримаrшя роялтi, авторських
винагород

3045

надходкенrrя вiд cтpaxoBlлi премiй 3050
надходжеrшя фiнансовrос установ вiд повернення позик 3055
Irшri на.шrодження з095 2 54| 247 4 186 68з
Вrа:грачання на olmaTy:
ToBapiB Фобiт, послуг) з l00 ( 1750865 ) ( 979 бL4 )
Працi 3 105 ( 8т723 85 639 )
вiдрахувань на соцiальнi заходи 31 10 ( з82зз ) 44 64l
Зобов'язань з податлdв i зборiв зl 15 ( з42|0 ) ( з5 62з
Вrграчаrшrя на оIIпату зобов'язань з подат{у на прибl"ток 3116 ( ) )
Витрачання на оплату зобов'язань з подашу на додану
BapTicTb

з|17 ( ) ( )

Витрачання на оIIлату зобов'язапь з irrrшп< податкiв i зборiв з 18 ) ( )
Вrатрачання на оппату aBaHoiB 3 35 340 8l4 ) 2*66а| )
Вrатрачання на оппату повернеш{rI aBaHciB з 40 ( 55 з87 ) 47 l06 )
tslrграчанrш на оIшаry цшIьовI,D( внескlв J 45
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
коrflрактами з l50

( ) )

Витрачанrrя фiнансовюr установ на надання позик з 155 ) )
Iншi вIтграчанrrя 3 190 ( z764665 ) ( 4 l79 464 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 3195 l |92 82l 9\ 577

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходжеr*rя вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних aKTraBiB з205 L37 430
На.щодження вiд отриманIц :

вiдсоткiв 32|5
дизiдендiв з22а
Надtодкення вiд деривативiв з225
нажодження вiд погашеннrI позик з2за
Надходження вiд вибl,гтя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиниrri з2з5
Iншi нажодженrш 3250



Витрачанrrя на прилбаrпrя:

фiнансових iнвестлпriй 3255 ) (

(

(

(

(

)

)

)

)

)

7 |203260 ( s884 )
HeoUUpU

з270 ( _)
f'ИIlJrаr,и 5а лgрпDс

з275 )
битDачанtD| ti(1 пdдqпм lrvJrrý_-
В..ра*а"r" на придбаrшrя дочiрнього пrдпри€мства та

3280
( )

lНшоl гOLrr rUлilPUbKUI
з29а )

329s -8 747 _6 690

1 76л з5з
3300
3305 з79 699

225 zзз

)
113 382

^:
Над"од*еr*r" вiд продатсу частки в дочlрньол-{у

шдприемствl
зз 10

3340 415 676
LHml нilл2tuдлчпш
Вrтграчання на:

Викуп власнrоr акцiй зз45 l( )

зз50 67 073
llогашеннrl позик

зз55 ( 3 )
Lплаry лиlJIлснлr

зз60 16 308 31 l47
( )l)ИТРаЧан}tх п(l UILrql_} Drлчч!lUу

Вкrра.rаrff{, на сппату заборгованостr з фrнансовоr

оDенди

зз65 )

зз,l0

( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочlрньому

пiдприемствi ---*
з375

( ) ( )
витрачання на виппати неконтрольованим час-lкам у

дочlрнrх шдцриемý
зз90 1 898 537 ) 927 829 )

lнml rцli{rЕrкr
д:- 3395 _l 186 543 -85 775

3400 -2 469 -888

3405 10 409 4 974
тБ
10 409

5ilJIИШOК кUIлI-ID пс lrvl4rv[ уч\J :

Brr,Tl.B змiни вадgffiщцgв чq Jалиш9ý к9шт,в 3410 з баб

3415 11 546
W

iтипов Юрiй Миколайович

lвчан Вiкторiя Анатолiiвна

r/ý

в'iь

rrml*,-.-"Ж

ffi,!1;t,*"*щ

Ап

MrГо"чоu"Ж iЩil+ffiЩ
fo;-b;''Ы

жlk6*



Пiдприемство
.Щата (рiц мiсяць, число)

пуБлIчнЕ АкцIонЕрНЕ товАриСтво ,,IнтЕРIL{ЙП 
за €.ЩРПОУ

1"чйr"rу"ч
Копсолiдоваппй звiт про влаеший кашiтапза Pirс 2015 р.

коди
20l J 12 зl

0539з lз9

Код за ЩУД Гlsolоп__lФорма Jlb4_K

Стаття

Код
рядк

а

Налелсцть власникам материпБкоТЙЙiнii
[IeKoH-

тро-
льо_
вана

частка

Разом
зарее-

строва-
нцй

(пайовий
)

капiта"r

капiта.ц
Y

дооцrн-
к&х

додат-
ковий

кашiта"r

резер_
вrrшй
цапi-
Ta.,,I

перозшо_
дшIеции
шршбу-

ток
(непок-

ритий
збиток)

неопла-
ченшй

капiта,r

BпJTv_

чепип
кrlпl-
Ta.,,I

всього

1 1 3 4 6 7 8 9 l0 11 l2за,rишок на початок
року 4000 50 000 321 504 l4 718 l1 з64 184 419 582 005 582 005Коршгlъапня:
змiна облiковоi
полiтr.rки 4005
tJиправлеЕIrя помI'JIок 4010
Iншi змirти 4090
Скоригований за,rь
шок на початок року 4095 50 000 з21 504 l4 718 ll 364 l84 419 582 005 582 005Чпстий прибугок
(збиток) за звiтний
перiод 4100 394 7з4 394 7з4 з94 7з4Iнший сукупнЙ
дохiд за звiтншй
церiод 4110
ffоофнка fuцiнка)
необоротrпаr акгивiв 4111
лOоIцЕка (уцlнка)
фiнансових iHcTgMeHTiB 4|12
Накогптченi KypooBi
рlзниш 411з
Частка irтшого суrсупноЬ
доходу аоофйованю< i
спiльнrдс пiдrриспrств 4|14
Iцший сrкугпrrдt дохiд 4116
Розподiл пршбутку:
виrшrати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямуванrrя гrрПOутку

до зареестрованого
капiталу 4205
Вiдракlъання до
резервного капiта,тч 4210
Сума чистого прибутку,
належна до бюджегу
вlдповlдIо до
законодавства 4215
Сума чистого приОlтцу
на створеЕшI
спецiальних
(цiльових) фондiв 4220
Cpta чистою прибЙку
на матерiальне
заохочецIUI 4225



/ Погашеrшrя заборго-
BaHocTi з капiтаml

Перегrродаж вичrII-
ленrж акфй (часток

l*o< акцiй (часток)

Ilrmi змirм в капiталi (54 951)
Придбаrrтrя (гrродаж)
некоrrгрольованоi
частки в дочiртlьому

*Б;)
Антипов Юрiй Миколайович

Мовчдн Вiкторiя АнатолiiЪна



1 

 

Примітки 
до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»  

за 2015  рік 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД», далі за текстом – «Товариство», створене згідно з вимогами  чинного 
законодавства України. 

Товариство зареєстроване виконавчим комітетом Новомосковської міської ради, 
Дніпропетровської області 25 квітня 1996 року, виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ №255976 від 14.03.2013 року. 

Дата та номер останньої реєстраційної дії 08.10.2013 р. №12291050024000313. 
Місце проведення реєстраційної дії – державний реєстратор Реєстраційної служби Ново- 
московського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області. 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» знаходиться за адресою: Україна, 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, ідентифікаційний код - 
05393139, місцезнаходження за КОАТУУ - 1211900000, організаційно-правова форма за 
КОПФГ – 230. 

При складанні  консолідованої  фінансової  звітності  використані  показники річної 
фінансової звітності  материнського  підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та 
дочірнього підприємства  ТОВ «Новомосковський посуд». ТОВ «Новомосковський посуд» 
засноване відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» № 50 від 
16.11.2005 року, зареєстроване виконавчим комітетом Новомосковської міської ради 
Дніпропетровської області 03.12.2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб № 12291020000000354. Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ 
«Новомосковський посуд» серії АОО № 453271 від 03.12.2005 року. Частка ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в статутному капіталі ТОВ «Новомосковський посуд»  складає 100 
%. 
   Основні положення облікової політики 

 
Основа підготовки інформації. Дана фінансова звітність (далі – фінансова 

звітність) підготовлена на підставі до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної 
фінансової звітності, описані нижче.  

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною 
валютою України. Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше. 

Товариство працює в одному сегменті  - виробництво труб, порожнистих профілів і 
фітингів зі сталі. 

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності 
Товариства, оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища, в 
якому працює Товариство (функціональної валюти), якою є українська гривня. 

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного 
банку України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що виникають в 
результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті, включаються до складу прибутку 
або збитку на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні по 
офіційному обмінному курсу НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають 
внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються в інших 
операційних доходах/витратах або у в інших доходах/витратах у складі прибутку або 
збитку.  

Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній 
валюті, були наступними (Таблиця № 1): 
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Таблиця № 1 
Курси іноземних валют 

 
№                 Найменування валюти                             Станом на            Станом на 
                                                                                             31.12.2014             31.12.2015 
   1                          2                                                                  3                                  4 
   1                1 долар США                                                   15,768556              24,000667 
   2                1 євро                                                               19,232908              26,223129 
   3                1 російський рубль                                           0,30304                  0,32931 
 

В даний час Українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами 
України. 
 

Звітність за  сегментами. Порядок визначення звітних сегментів визначається  
виходячи з форматів внутрішніх звітів, що надаються керівництву Товариства. Сегменти 
чиї доходи, фінансові результати і активи перевищують 10% від загальних показників всіх 
сегментів показуються в звітності окремо. 

Основні засоби. Основні засоби враховуються за переоціненою вартістю мінус 
подальша амортизація і знецінення. Переоцінка основних засобів проводиться з 
достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, 
яка була б визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду. 

 Подальше придбання основних засобів враховується за первинною вартістю. 
Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. 
Вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати 
на оплату праці і відповідну частину виробничих витрат. 

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, 
капіталізується, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші 
витрати капіталізуються, тільки якщо вони приводять до збільшення майбутніх 
економічних вигод від об'єкту основних засобів. Всі інші витрати признаються у складі 
прибутку або збитку як витрати у міру їх здійснення. 

 Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих 
випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних 
вигод. Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих 
коштів, або що підлягають отриманню і балансової вартості цих активів і визнаються у 
складі прибутку або збитку.  

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, щоб 
зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом залишкового терміну їх 
експлуатації (Таблиця № 2): 
                                                                                                                                 Таблиця № 2 

Термін експлуатації 
 

№                  Показник                                                      Термін експлуатації, років 
 
   1             Будівлі і споруди                                                                        15 - 30 
   2             Передавальні пристрої                                                               10 
   3             Виробниче устаткування                                                            5 
   4             Транспортні  засоби                                                                    5 
   5             Інші основні засоби                                                                     4 
 

Ліквідаційна вартість активу – це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в 
даний час від вибуття активу, за вирахуванням оціночних витрат на реалізацію, якби актив 
вже був застарілим і в тому стані, який очікується в кінці терміну його експлуатації. Коли 
Товариство має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, 
ліквідаційна вартість такого активу визнається рівною нулю. Ліквідаційна вартість і терміни 
експлуатації активу переглядаються і, при необхідності, коригуються на кожну звітну дату.  
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Незавершене будівництво є передплатами за основні засоби і вартість придбання 
основних засобів, будівництво та введення в експлуатацію яких ще не завершено. 
Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. 

Товариство капіталізує витрати по позикових коштах, які безпосередньо 
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі 
вартості цього активу. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи відображаються в обліку за 
первісною вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації і резерву під 
знецінення. Нематеріальні активи в основному включають патенти, ліцензії і програмне 
забезпечення. Амортизація нараховується рівномірно протягом наступних термінів 
корисного використовування:  

• патенти і ліцензії 2-10 років; 
• програмне забезпечення 2-10 років. 
Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи 

як дебіторська заборгованість та надані позики. Керівництво Товариства визначає 
категорію фінансових активів при їх первинному визнанні. 

Дебіторська заборгованість та надані позики виникають тоді, коли Товариство 
реалізує продукцію або надає грошові кошти безпосередньо дебітору, окрім позик і 
дебіторської заборгованості, які створюються з наміром продажу зразу ж або протягом 
короткого проміжку часу. Вони включаються в категорію оборотних активів, окрім тих з 
них, термін погашення яких перевищує 12 місяців після звітної дати. Дані фінансові активи 
включаються в категорію необоротних активів.  

Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов'язання віднесені в 
категорію інші фінансові зобов'язання. Інші фінансові зобов'язання враховуються за 
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання 
спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати на проведення 
операції. Справедливу вартість при первинному визнанні  підтверджує ціна операції. 
Прибуток або збиток при первинному визнанні враховується тільки при виникненні різниці 
між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові 
операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при вживанні яких 
використовуються  наявні доступні ринкові дані. Похідні фінансові інструменти спочатку 
враховуються за справедливою вартістю. 

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання 
фінансові зобов'язання Товариства, оцінюються за амортизованою собівартістю з 
використанням методу ефективної відсоткової ставки, а фінансові активи за 
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки та за 
вирахуванням збитків від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні витрати на 
проведення операції, включаються в балансову вартість відповідного інструменту і 
амортизуються з використанням ефективної відсоткової ставки для даного інструменту.  

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань терміном менше 360 днів 
вважається їх номінальна вартість. Справедлива вартість фінансових зобов'язань 
розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній 
ринковій відсотковій ставці для подібних фінансових інструментів, інформація про яку 
доступна для Товариства. 

Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання 
фінансових активів, коли: 

- активи погашені або права на грошові кошти від активів закінчилися; 
- підприємство передало всі основні ризики і вигоди володіння активом. 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних 
відрахувань і відстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фінансовій 
звітності відповідно до законодавства України, яке діє на звітну дату.  

Витрати з податку на прибуток признаються у складі прибутку або збитку, крім 
випадків, коли вони признаються в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі 
капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, врахованих в поточному або інших 
періодах в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 
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Поточний податок – це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити до бюджету 
або відшкодувати з нього відносно оподаткованого прибутку або збитків поточних або 
попередніх періодів. Інші податки, окрім податку на прибуток, показані у складі 
операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових 
зобов'язань щодо перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових 
різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою 
вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочений податок оцінюється по ставках, які 
діють на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде 
сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток.  

Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що вираховуються і 
перенесені податкові збитки враховуються тільки в тій частині, в якій існує впевненість в 
тому, що в наявності буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалізувати 
суми, що вираховуються.  

Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси показані за вартістю 
придбання  або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менше. Вартість 
придбання товарно-матеріальних запасів визначається на основі ФІФО. Вартість готової 
продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на 
оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі витрати, розподілені на підставі 
нормальної виробничої потужності. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною 
реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на 
завершення роботи над активом і відповідних витрат на збут. 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська 
заборгованість (фінансові активи). Дебіторська заборгованість по основній діяльності і 
інша дебіторська заборгованість спочатку враховуються за справедливою вартістю, а 
надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
відсоткової ставки мінус сума резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів 
створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе 
отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних або переглянутих умов. 
Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, 
вважаються істотні фінансові труднощі дебітора, вірогідність його банкрутства або 
фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу.  

Сума резерву сумнівних боргів – це різниця між балансовою вартістю активу і 
поточною вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків, дисконтованих по первісній 
ефективній відсотковій ставці. Балансова вартість активу зменшується за рахунок 
відповідного резерву, а сума збитку визнається іншими операційними витратами. Коли 
дебіторська заборгованість по основній діяльності стає неповоротною, вона списується за 
рахунок резерву сумнівних боргів. Повернення раніше списаних сум кредитується у складі 
прибутку або збитку за рахунок іншого операційного доходу. 

Аванси видані. Аванси враховуються за первинною вартістю за вирахуванням 
витрат на знецінення. Балансова вартість авансів, виданих з метою придбання активів, 
переноситься на балансову вартість активів, коли Товариство одержує контроль над цими 
активами і існує вірогідність отримання економічних вигод від їх використовування. Якщо є 
свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відносяться  аванси видані, не 
будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується, а відповідний збиток 
від знецінення визнається у складі прибутку або збитку.  

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші 
в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові 
високоліквідні інвестиції. Суми, використання яких обмежено, виключені зі складу 
грошових коштів і їх еквівалентів. 

Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал. Будь-яке 
перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю 
випущених акцій визнається як емісійний дохід. 
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Прибуток на акцію. Сума прибутку (збитку) на одну акцію розраховується шляхом 
розподілу прибутку або збитку за рік на середньозважену кількість акцій в обігу протягом 
звітного року.  

Позикові кошти. Позикові кошти спочатку враховуються за справедливою вартістю 
за вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а далі враховуються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Будь-яка 
різниця між сумою надходжень позикових коштів (за вирахуванням витрат на проведення 
операції) і  вартістю погашення позик визнається у складі прибутку або збитку протягом 
періоду, на який були залучені позикові засоби, з використанням методу ефективної 
відсоткової ставки. 

Позикові кошти класифікуються як поточні зобов'язання за винятком випадків, коли 
Підприємство має право відстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання 
передбачене не раніше ніж 12 місяців після звітної дати. 

Позикові кошти, визнані у фінансовій звітності, включають банківські кредити та 
займи від небанківських організацій. 

Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інша кредиторська 
заборгованість (фінансові зобов'язання). Кредиторська заборгованість по основній 
діяльності та інша кредиторська заборгованість відображається, коли контрагент виконує 
свої зобов'язання за договором. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової 
ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення 
операції, а також всіх премій і дисконту при розрахунку. 

Резерви за зобов'язаннями і платежами. Резерви за зобов'язаннями і платежами 
– це не фінансові зобов'язання, які признаються у випадках, коли у Товариства є юридичні 
або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку 
ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, і їх суму можна розрахувати з 
достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, вірогідність того, що 
буде потрібно відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу 
таких зобов'язань. Резерв признається, навіть коли вірогідність відтоку грошових коштів 
відносно якої-небудь позиції, включеної в один і той же клас зобов'язань, невелика. 

Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, будуть 
потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до 
оподаткування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики, 
властиві зобов'язанню. Збільшення резерву з часом признається як процентна витрата. 

Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не признається у фінансовій 
звітності. Інформація про нього розкривається, коли ймовірно отримання економічних 
вигод від його використовування. 

Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли 
існує вірогідність відтоку економічних ресурсів для того, щоб розрахуватися за 
зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Інформація 
про умовні зобов'язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли відтік 
ресурсів, що припускають економічні вигоди, є маловірогідним. 

Винагороди працівникам. Товариство платить на користь своїх працівників 
передбачені законодавством внески до Фондів соціального страхування у вигляді Єдиного 
соціального внеску. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової суми 
заробітної платні і відносяться на витрати у міру їх виникнення. 

План з встановленими виплатами. Товариство бере участь в державному 
пенсійному плані з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на 
пенсію працівників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для 
здоров'я умовами. Товариство також надає на певних умовах одноразові виплати при 
виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом з 
встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання на звітну дату мінус 
коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. 
Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорічно з використанням методу 
прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі 
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового 
майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням ринкової ставки прибутковості. 
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Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої 
винагороди або коштів, які повинні бути отримані за продані товари і надані послуги в ході 
звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без ПДВ та 
знижок. 

Товариство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна 
розрахувати з достатнім ступенем точності, існує вірогідність отримання Товариством 
майбутніх економічних вигод. Сума доходу не може бути достовірно оцінена, поки не 
будуть врегульовані всі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією.  

Товариство виробляє  трубну продукцію для її реалізації в Україні і на міжнародних 
ринках. Виручка від продажу трубної продукції  та інших товарів визнається у момент 
передачі ризиків і вигод від володіння товарами. За звичай це відбувається при 
відвантаженні товару. Коли Товариство погоджується доставити вантаж до певного місця, 
виручка визнається у момент передачі вантажу покупцю в обумовленому місці. 
Підприємство використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС 2010, такі як оплата 
перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевізник 
(FCA) і франко-борт, які визначають момент переходу ризиків і вигод. 

Продажі враховуються на основі цін, вказаних в специфікаціях до договорів купівлі-
продажу. Ціна продажу наводиться окремо в кожній специфікації. 

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при 
продажу на внутрішньому ринку і імпорті товарів, робіт або послуг та 0% при експорті 
товарів і наданні супутніх послуг. В тих випадках, коли під знецінення дебіторської 
заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі 
заборгованості, включаючи ПДВ. 

Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собівартість 
реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі сировини, витрат на 
заробітну плату працівникам, витрат на амортизацію основних засобів, витрат на 
електроенергію і інших відповідних витрат. 

Фінансові витрати. Витрати на відсотки включають нараховані відсотки за 
користування позиковими коштами, збитки від курсової різниці по позикових коштах та 
відсоткові витрати за пенсійними зобов'язаннями. Всі відсоткові і інші витрати по 
позикових коштах відносяться на витрати з використанням методу ефективної процентної 
ставки. 

 
 Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

 
Товариство робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і 

зобов'язань, наведених в звітності, на протязі наступного фінансового року. Оцінки і 
судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, 
включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається 
обґрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні думки при 
вживанні принципів облікової політики. Думки, що найбільше впливають на суми, визнані у 
фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до значних корегувань балансової 
вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство продовжує 
змінюватися. Суперечливі положення трактують по-різному. Керівництво вважає, що його 
тлумачення є доречним і обґрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові 
органи його не спростують. 

Знецінення ПДВ до відшкодування. Значну частину в загальному обсязі 
реалізації Товариства займає реалізація продукції на експорт. У зв’язку з цим, 
Товариством враховується значна сума податку на додану вартість (ПДВ) до 
відшкодування з державного бюджету. Відповідно до законодавства України Товариство 
може вимагати відшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залік з 
майбутнім ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Товариство ухвалило рішення 
відшкодовувати ПДВ грошовими коштами. На думку керівництва Товариства, суми, 
відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Товариство не визнавало 
збитки від знецінення. 
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Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої 
дебіторської заборгованості. 

Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній 
діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах (на 
підставі термінів виникнення заборгованості). При проведенні такого аналізу в увагу 
приймаються наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності і 
іншої дебіторської заборгованості по термінах, фінансове положення клієнтів і погашення 
ними заборгованості у минулому. Якщо фактично відшкодовані суми будуть меншими, ніж 
за оцінками керівництва, Товариству доведеться враховувати додаткові витрати на 
знецінення. 

Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює 
пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам на підставі актуарних припущень. 
Оскільки пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у Товариства не 
завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на суму зобов'язань по 
пенсійному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працівник 
достроково на пенсію і коли це відбудеться, чи буде Товариство зобов'язане фінансувати 
пенсії колишніх працівників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник 
працювати в небезпечних умовах, а також про вірогідність того, що працівники будуть 
переведені з пенсійної програми, що фінансується державою, на пенсійну програму, що 
фінансується Товариством. Поточна вартість пенсійних зобов'язань залежить від ряду 
чинників, які визначаються на підставі актуарних припущень. Основне припущення, 
використане для визначення актуарного збитку (або прибутку) за пенсійними 
зобов'язаннями, включає ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих припущеннях 
вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов'язань.  

 

Основні засоби 
 
Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблицях № 3,4 

Таблиця № 3 
 

 
Інформація про наявність та рух основних засобів за 2014 рік 

 
№ Показник                            Групи основних засобів   Разом 
 
  Будинки, Машини та Транспортні Інструменти, Незавершені  
  споруди та обладнання  засоби прилади,  капітальні  
  передавальні   інвентар вкладення 
  пристрої   та інші 

1            2       3     4      5     6     7      8 
 
2 Залишок на початок року  
3 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  384 277 207 819 15 694 25 851 34 199 667 840 
4 Знос 55 177 62 908 4 656 17 770  140 511 
5 Надійшло за  
 рік  8 971 13 926 108 4 985 29 894 57 884 
6 Вибуло за рік  
7 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  22 517 8 983 28 681 30 211 
8 Знос 5 224 4 869  1 102 
9 Нараховано  
 амортизації  
 за рік  37 695 34 255 2 610 2 895  77 495 
10 Інші зміни за рік  
11 первісної  
 (переоціненої)  
 вартості   7  -7   
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12 зносу        
13 Залишок на кінець року  
14 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  393 226 221 235 15 794 29 846 35 412 695 513 
15 Знос 92 867 96 939 7 262 19 796  216 864 
 
 

       Таблиця № 4 
 
 

Інформація про наявність та рух основних засобів за 2015 рік 
 
№ Показник                            Групи основних засобів   Разом 
 
  Будинки, Машини та Транспортні Інструменти, Незавершені  
  споруди та обладнання  засоби прилади,  капітальні  
  передавальні   інвентар вкладення 
  пристрої   та інші 

1            2       3     4      5     6     7      8 
 
2 Залишок на початок року  
3 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  393 226 221 235 15 794 29 846 35 412 695 513 
4 Знос 92 867 96 939 7 262 19 796  216 864 
5 Надійшло за  
 рік  10 443 25 038 2 635 3 498 18 541 60 155 
6 Вибуло за рік  
7 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  1 690 940 2 741 419 41 738 47 528 
8 Знос 673 651 997 397  2 718 
9 Нараховано  
 амортизації  
 за рік  36 819 31 852 1 294 3 670  73 635 
10 Інші зміни за рік  
11 первісної  
 (переоціненої)  
 вартості   -17  17   
12 зносу   -15  15   
13 Залишок на кінець року  
14 первісна  
 (переоцінена)  
 вартість  401 979 245 316 15 688 32 942 12 215 708 140 
15 Знос 129 013 128 125 7 559 23 084  287 781 

 
 

Активи, передані Товариству після приватизації, не включають землю, на якій 
розташовані будівлі Товариства.  

Збитки від зменшення корисності основних засобів в звітному періоді не 
визнавались. 

Основні засоби, щодо яких є обмеження прав власності складають 2 985 тис. грн. 
Частина основних засобів Товариства була надана в заставу як забезпечення її 

позикових коштів. Сума вартості цих основних фондів складає 417 469 тис. грн. 
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що використовуються 

Товариством на 31.12.2015 року склала 74 384 тис. грн. Основні засоби придбані за 
рахунок цільового фінансування відсутні. Основні засоби передані в операційну оренду 
станом на 31.12.2015 року складають 3 341 тис. грн. 

В складі активів Товариства входять незавершені капітальні  інвестиції в основні 
засоби. Вони складаються з: 
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- незавершеного будівництва об’єктів виробничого призначення;  
- машини та обладнання  такі, що потребують встановлення та монтажу;   
- незавершені ремонти та модернізації основних засобів; 
- інші об’єкти капітальних інвестицій. 

 
Нематеріальні активи 

 
Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблицях № 5,6 
 

Таблиця № 5 
 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2014 рік 
 
№  Показник Групи нематеріальних активів Разом 
 
  Патенти і Програмне Інше 
  ліцензії забезпечення 
1 2 3 4 5 6 
 
1 Залишок на початок року  
2 Первісна  вартість  116 2 031  2 147 
3 Знос 107 670  777 
4 Надійшло за рік  49 199  248 
5 Вибуло за рік 
6 Первісна вартість  19   19 
7 Знос 19   19 
8 Нараховано  амортизації  
 за рік  20 162  182 
9 Інші зміни первісної вартості 42 -42   
10 Інші зміни зносу 28 -28 
11 Залишок на кінець року  
12 Первісна вартість  188 2 188  2 376 
13 Знос 136 804  940 
 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2015 рік 
                                                                                                                                  Таблиця № 6 
 
№  Показник Групи нематеріальних активів Разом 
 
  Патенти і Програмне Інше 
  ліцензії забезпечення 
1 2 3 4 5 6 
 
1 Залишок на початок року  
2 Первісна  вартість  188 2 188  2 376 
3 Знос 136 804  940 
4 Надійшло за рік   41  41 
5 Вибуло за рік 
6 Первісна вартість      
7 Знос     
8 Нараховано  амортизації  
 за рік  13 167  180 
9 Інші зміни первісної вартості     
10 Інші зміни зносу   
11 Залишок на кінець року  
12 Первісна вартість  188 2 229  2 417 
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13 Знос 136 971  1 120 
 

Товарно-матеріальні цінності, запаси 
 
Інформація про наявність товарно-матеріальних цінностей наведена в Таблиці № 7 

 
Таблиця № 7 

Запаси 
 

№ Найменування показника  Балансова вартість Балансова вартість  
  на 31.12.2014 на 31.12.2015 
 
1 Сировина і матеріали 29 933 73 771 
2 Купівельні напівфабрикати та  

комплектуючі вироби  
3 Паливо 671 696 
4 Тара і тарні матеріали 1 1 
5 Запасні частини 5 922 4 584 
6 Малоцінні та швидкозношувані  

предмети 2 065 2 649 
7 Незавершене виробництво 95 145   80 528 
8 Готова продукція 2 269 4 731 
9 Товари - - 
10 Разом 136 006 166 960 
 

За станом на 31  грудня 2015 року товарно-матеріальні запаси в сумі 166 960 тисяч 
гривень були показані за чистою вартістю реалізації (на 31  грудня 2014 року – 136 
006тисяч гривень). 

В 2015 році Товариство визнало зниження ціни товарно-матеріальних запасів на 
загальну суму 8 806 тисячі гривень. 

Частина товарно-матеріальних запасів  Товариства у сумі 75 225 тисяч грн. була 
надана в заставу як забезпечення позикових коштів по договорам поруки. 
  

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська 
заборгованість 

 
Станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. справедлива вартість фінансової 

дебіторської заборгованості Товариства приблизно рівна її балансовій вартості. 
Поточна і довгострокова  дебіторська заборгованість враховується в наступних 

валютах (Таблиця № 8): 
Таблиця № 8 

Валюта дебіторської заборгованості 
 
№  Валюта Станом на Станом на  
  31.12.2014 р. 31.12.2015 р. 
1         2          3        4 
 
1 Українські гривні 52 754 1 851 954 
2 Долари США 108 011 20 603 
3 Євро 52 107 84 273 
4 Інші валюти 3 814 10 213 
5 Всього фінансової дебіторської заборгованості  
 (стр.1040+1125+1155) 216 686 1 967 043 
 

На протязі 2015 року в сумі резерву сумнівних боргів відбулися наступні зміни   
(Таблиця № 9): 
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Таблиця № 9 
Резерв сумнівних боргів 

 
№ Показник Станом на Станом на  
 31.12.2014 р. 31.12.2015р. 
1         2          3        4 
 
1 Резерв сумнівних боргів на початок  року 2 230 2 336 
2 Резерв сумнівних боргів використаний протягом року 340 956 
3 Сторно невикористаних сум - - 
4 Донарахування  резерву  446 705 
5 Резерв сумнівних боргів на кінець року 2 336 2 085 
 

В складі резерву сумнівних боргів також враховуються суми, що пов’язані з 
знеціненням виданих авансів, та складають: на 31.12.2014р. – 1 865 тис. грн., на 
31.12.2015 р. – 1 543 тис. грн. 

Аналіз фінансової дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядок 
1125) і іншої дебіторської заборгованості (рядок 1155)  по строкам представлений нижче: 

 
Таблиця № 10 

Терміни дебіторської заборгованості 
 
№  Показник На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 р. 
1         2          3        4 
 
1 Не прострочена і не знецінена заборгованість - - 
2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
 послуги 214 507 622 690 
3 Інша дебіторська заборгованість 1 580 1 342 908 
4 Всього не простроченої і не знеціненої  
 заборгованості 216 087 1 965 598 
5 Прострочена, але не знецінена заборгованість 
6 - прострочена менше 90 днів  48 
7 - прострочена від 90 до 360 днів 512 1 395 
8 - прострочена більше 360 днів 87 2 
9 Всього простроченої, але не знеціненої  
 дебіторської заборгованості 599 1 445 
10 Знецінена дебіторська заборгованість за  
 товари, роботи, послуги 315 296 
11 Знецінена інша дебіторська заборгованість 336 1 188 
12 Всього знецінена дебіторська заборгованість 651 1 484 
13 Резерв сумнівних боргів (651) (1 484) 
14 Всього дебіторська заборгованість  
 (ряд. 1125+1155) 216 686 1 967 043 
 

Всі прострочені, але не знецінені суми вважаються такими, що будуть повернуті. 
Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 

 
В складі статті «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» зокрема 

враховується суми по наступних податках. 
Таблиця № 11 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом 
 
№ Показник На 31.12.2014 На 31.12.2015 
1      2 3 4 
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1 ПДВ, що підлягає відшкодуванню 39 676 37 987 
2 Інші податки   8 225   4 104 

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості які не 
підлягають відображенню у складі наведених статей обліку дебіторської заборгованості  
(Таблиця № 12 ). 

Таблиця № 12 
 

Розшифрування ряд. 1155 балансу 
“Інша поточна дебіторська заборгованість” 

 
№ Вид заборгованості На 31.12.2014 На 31.12.2015 
 
1 2 3 4 
 
1 Розрахунки з робітниками підприємства 191 38 
2 Інші дебітори 1 725 1 344 177 
3 Резерв сумнівної заборгованості (336) (147) 
4 Разом 1 580 1 344 068 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 13. 

Таблиця № 13 
Кошти 

 
№ Показник 31.12. 2014 р. 31.12. 2015 р. 
1 2 3 4 
 
1 Поточні рахунки 10 361 11 490 
2 Депозитні рахунки   36                 51 
3 Готівка (каса)  2              2 
4 Інші кошти                  10                     3 
5 Всього грошових коштів і їх еквівалентів                  10 409      11 546 
 

Ці суми не мають обмежень у використанні та не знецінені. 
 

Інші оборотні активи 
До складу статті «Інші оборотні активи» балансу Товариства (рядок 1190) станом 

на  31.12.2014 і 31.12 2015 років включені суми податкового кредиту і податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість у сумі 67 308 тис. і 101 771 тис грн. за окремими 
господарськими операціями, розраховані відповідно до податкового законодавства 
України (податкові зобов’язання за отриманими авансами, податкові зобов’язання з 
імпорту послуг, податковий кредит, непідтверджений податковими накладними). 

Капітал 
Статутний капітал відповідно до статуту Товариства зареєстрований в розмірі 50 

000 тис. грн. і розподілений на 200 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не 
змінювався.  

На дату затвердження звітності рішення про зміну розміру статутного капіталу не 
приймалося.  

Відповідно до Статуту Товариства і Господарського Кодексу України сформовано 
резервний капітал.  Резервний капітал становить більше 15% від статутного капіталу. 
Резервний капітал створюється й визнається в бухгалтерському обліку і звітності після 
затвердження річної фінансової звітності зборами Товариства. На протязі звітного періоду 
загальними зборами Товариства не приймалося рішення щодо змін розміру резервного 
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капіталу. Станом на 31.12.2015 р. сума резервного капіталу склала 11 364 тис. грн. (на 
31.12.2014 р. – 11 364 тис. грн.)  

Нерозподілений прибуток за результатами діяльності товариства станом на  
31.12.2014 року складав  184 419 тис. грн., станом на 31.12. 2015 року  становить 635 492 
тис. грн. 

В складі додаткового капіталу станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. відображена 
сума емісійного доходу в сумі 14 712 тис. грн. 

Капітал у дооцінках включає суми переоцінки балансової вартості основних засобів 
і нематеріальних активів, незавершеного будівництва.  Загальна сума капіталу в дооцінках 
на 31.12.2014 року складає 321 504 тис. грн.,  на 31.12.2015 року – 266 553 тис. грн.  Суми 
переоцінки основних засобів рівномірно відносяться в нерозподілений прибуток 
пропорційно нарахуванню амортизації по відповідних об’єктах основних засобів. 

Позикові кошти 
Склад позикових коштів Товариства наведено в  Таблиці № 14: 

Таблиця №14 
Позикові кошти 

 
№  Показник На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 р. 
1 2 3 4 
 
1 Довгострокові позикові кошти 
2 - банківські позикові кошти - - 
3 - небанківські позикові кошти 9 693 13 869 
4 Поточні позикові кошти 
5 - банківські позикові кошти 549 674 848 211 
6 - небанківські позикові кошти - - 
7 Всього позикові кошти 559 367 862 080 
 

Позикові кошти Товариства отримані в наступних валютах (Таблиця № 15). 
Таблиця №15 

Валюта позикових коштів 
 
№  Показник На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 р. 
1 2 3 4 
 
1 Долари США 553 789 854 475 
2 Євро  5 578 7 605 
 

Ефективні відсоткові ставки по залученим позикам на протязі 2015 р. складали   
(Таблиця № 16): 

Таблиця № 16 
Ефективні відсоткові ставки 

 
№  Валюта 2015рік 
1 2 3 
 
1 Долари США Libor 3m + 4% 
2 Євро 18% 
 

Довгострокова заборгованість переводиться в короткострокову заборгованість у 
випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми боргу залишається 365 
днів. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштів підлягає погашенню 
долями (траншами), кожний такий транш відображається в бухгалтерському обліку в 
якості самостійного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. 
Вимоги про переведення довгострокової заборгованості в короткострокову 
застосовуються до кожного траншу окремо.  
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Станом на звітні дати справедлива вартість позикових коштів Товариства 
приблизно рівна їх балансовій вартості. 

Товариство надало деякі активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштів. 
 

Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 
Зобов’язання з плану з встановленими виплатами станом на 31.12.2015 р. 

визначені наступним чином (Таблиця № 17): 
          Таблиця № 17 

Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 
 
№  Показник Пенсії Інші зобов’язання 
  2014 2015 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 
 
1 Суми, признані в балансі: 34 678 35 914 2 926 4 227 
2 Суми, признані в звіті про фінансові 
 результати: 5 688 6 032 2 648   742 
3 Суми, визнані в звіті про зміни капіталу - - - - 
4 Зміни поточної  вартості зобов’язань по 
 плану з установленими виплатами: 
5 Зобов’язання по плану з установленими  
 виплатами на 1 січня 34 309 34 678 4 115 2 926 
6 Вартість поточних послуг   1 468      740 2 070    172 
7 Витрати по процентам   4 220   5 292    578    570 
8 Актуарний збиток / (прибуток)   1 346   2 392 -1 558  1 611 
9 Виплачені винагороди  -6 665  -7 188      -2 279 -1 052 
10 (Прибуток) від секвестра  - - - - 
11 Вартість минулих послуг    - - - - 
12 Зобов’язання по плану с установленими  
 виплатами на 31 грудня 34 678 35 914 2 926 4 227 
13 Суми, признанні  в балансі: 
14 Поточна вартість зобов’язань по плану с  
 установленими виплатами, не забезпеченими 
 фондами 34 678 35 914 2 926 4 227 
15 Не признаний чистий актуарний (збиток) 
  / прибуток - - - - 
16 Не признана вартість минулих послуг - - - - 
17 Зобов’язання в балансі 34 678 35 914 2 926 4 227 
18 Суми, признані в звіті про фінансові  
 результати:     
19 Вартість поточних послуг 1 468 740 2 070 172  
20 Признаний актуарний збиток / (прибуток) - - - - 
21 Витрати по процентам 4 220 5 292 578 570 
22 Признана вартість минулих послуг - - - - 
23 Признаний (прибуток) від секвестра - - - - 
24 Зобов’язання  в фінансових результатах 5 688 6 032 2 648 742 
25 Зміни в приведеній вартості зобов’язання, визнаного в балансі: 
26 На 1 січня 34 309 34 678 4 115 2 926 
27 Актуарний збиток(прибуток)   1 346   2 392     -1 558       1 611 
28 Виплачені винагороди  -6 665  -7 188 -2 279 -1 052 
29 Чисті витрати(доходи) визнані в консолі- 
 дованому звіті про фінансові  результати   5 688        6 032  2 648    742 
30 На 31 грудня 34 678  35 914  2 926       4 227 
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1. Прогноз на 31.12.2015 р. ґрунтується на актуарних допущеннях, прийнятих 
Товариством на 31.12.2014 р. і бази даних по персоналу / звільненим,  пенсіонерам/ на 
31.12.2014 р. 

2. Передбачається, що події 2015 року такі, як зростання заробітної плати/окладів, 
плинність, вихід на пенсію, зростання виплат / відшкодувань згідно з умовами 
Колективного договору відповідають прийнятим актуарним допущенням на 31.12.2014 р. 

3. Сума пенсійних зобов’язань розподілена на довгострокові виплати - 30 409 тис. 
гривень і поточні в сумі – 5 505 тис. грн. 

4. Сума зобов’язань згідно колективного договору розподілена на довгострокові 
виплати -2 461 тисяч гривень і поточні виплати в сумі 1 766 тисяч гривень. 

 
Кредиторська заборгованість по основній діяльності  

 та інша кредиторська заборгованість 
Кредиторська заборгованість деномінована в наступних валютах: 

Таблиця  № 18 
Кредиторська заборгованість по валютах (ряд. 1615 + ряд. 1690) 

 
№  Показник На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 р. 
1 2 3 4 
 
1 Українські гривні 366 489    277 900 
2 Долари США 38 284 93 775 
3 Євро 8 068 17 803 
4 Російські рублі 6 191 1 977 
5 Інші валюти - - 
6 Разом 419 032 391 455 
 

Станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. справедлива вартість кредиторської 
заборгованості з основної діяльності і іншої фінансової кредиторської заборгованості 
Товариства приблизно рівна її балансовій вартості. 

В рядку 1690 балансу Товариства  «Інші поточні зобов’язання» відображені 
зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської 
заборгованості (Таблиця № 19)  

Таблиця № 19 
Розшифрування рядку 1690 балансу «Інші поточні зобов’язання» 

 
№  Зобов’язання На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 
р. 
 1 2               3    4 
 
1 Розрахунки за нарахованими відсотками 12 130 68 739 
2 Розрахунки за податковим кредитом   5 321 31 671 
3 Розрахунки з іншими кредиторами   9 129        660 
4 Разом  26 580 101 070 
 

Реалізація (продаж) 
Інформація про обсяги реалізації продукції наведено в Таблиці № 20 

Таблиця № 20 
 

Обсяги реалізації продукції 
 
№ Показник 2014рік 2015рік 
1 2 3 4 
 
1 Реалізація трубної продукції 263 599 576 133  
2 Інша реалізація(посуд)   93 080 118 682 
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3 Інша реалізація 36 792 43 399 
4 Всього реалізація на внутрішньому ринку  393 471 738 214 
5 Реалізація трубної продукції 745 083 691 947 
6 Інша реалізація (посуд) 112 318  96 328 
7 Всього реалізація на експорт 857 401  788 275 
8 Всього доходів від реалізації 1 250 872 1 526 489 
 

Витрати за видами 
 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблиці № 21 
Таблиця № 21 

Склад основних витрат 
№  Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Сировина 847 856 1 074 461 
2 Газ, Електроенергія і паливо 83 239 81 288 
3 Оплата послуг з переробки сировини 2 282 2 870 
4 Амортизація основних засобів 69 446 65 877 
5 Заробітна плата працівників 144 760 136 395 
6 Транспортні витрати 94 655 87 583 
7 Інші матеріали 35 899 35 861 
8 Пенсійні витрати - 
9 Придбання інших послуг 40 014 28 735 
10 Податки, мито, екологічний податок    5 739 7 113 
11 Ремонт і техобслуговування 4 695 14 127 
12 Страхування фінансових ризиків і майна 20 913 7 715 
13 Зміна в залишках готової продукції (39 936 12 155 
 та незавершеного виробництва 
14 Всього операційних витрат 1 309 562 1 554 180 
 

Наведені витрати включені в наступні категорії витрат Таблиця № 22 
Таблиця № 22 

Категорії витрат 
№  Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Собівартість реалізованої продукції 1 097 535 1 299 180 
2 Адміністративні витрати 71 177 118 895 
3 Витрати на збут 140 850 136 105 
4 Всього операційних витрат 1 309 562 1 554 180 
 

Сировина складається переважно з металопрокату, полімерних матеріалів. 
Витратні матеріали представлені переважно запасними частинами для ремонтів, 
допоміжними матеріалами, інструментом, спецодягом. 
 

Інші доходи та витрати 
 

Склад інших доходів наведено в Таблиці № 23 
Таблиці № 23 

Інші доходи та витрати 
 
№  Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Прибуток/(збитки) від продажу 2 943 (2 717) 
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 оборотних активів 
2 Оренда активів 4 399 3 292 
3 Списання кредиторської заборгованості 107 80 
4 Витрати на утримання соц. Інфраструктури (2 538) (2 380) 
5 Прибуток/(збиток) від курсової різниці 304 871 906 720 
6 Прибуток/(збиток) від вибуття ОЗ 4 368 9 417 
7 Прибуток/(збиток) від операцій придбання, 
 продажу валюти (чиста сума) 4 775 (15 441) 
8 Благодійність і добродійні внески (1 026) (1 486) 
9 Інше (41 331) (36 846) 
10 Прибуток/(збиток) від переоцінки основних засобів -) - 
11 Всього інших доходів/(витрат), чиста сума 276 568 860 639 
 

Прибуток/(збитки) від продажу оборотних активів, в основному, включає чистий 
результат від операцій з продажу металобрухту і металопрокату по яких Товариство 
виступає агентом, таким, що несе ризики, пов'язані з володінням товарами. 

 
Фінансові доходи 

 
Склад фінансових доходів наведено в Таблиці № 24 

Таблиця № 24 
Фінансові доходи 

 
№  Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Відсоткові доходи по банківських 106 128 
 та інших позикових коштах 
2 Доходи від курсової різниці по банківських 20360 89 372 
 та інших позикових засобах 
3 Всього фінансових доходів 20446 89 500 
 

Фінансові витрати 
 
Склад фінансових витрат наведено в Таблиці № 25 

Таблиця № 25 
Фінансові витрати 

 
№ Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Відсоткові витрати по банківських 36 811 74 087 
 та інших  позикових  коштах 
2 Відсоткові витрати за зобов'язанням 208 4 428 
 по пенсійному забезпеченню 
3 Збитки від курсової різниці по банківських 309 711 390 900 
 та інших позикових засобах 
4 Всього фінансових витрат 346 730 469 415 
 

Податок на прибуток 
 

Витрати з по податку на прибуток складаються з таких компонентів:  
Таблиця № 26 

 
№ п/п Показник 2014 рік 2015рік 
1 2 3 4 
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1 Поточний податок 6 247 61 507 
2 Відстрочений податок 12 611 (3 208) 
3 Витрати по податку на прибуток (3 069) 58 299 
 

Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового обліку, 
що застосовуються в Україні, відрізняється від його теоретичної величини, яка 
розраховується шляхом множення ставки податку на суму прибутку до оподаткування, 
відображеної у складі прибутку або збитку. Порівняння очікуваного і фактичного податку 
на прибуток представлена нижче (Таблиця № 27): 

Таблиця № 27 
Порівняння очікуваного і фактичного податку на прибуток 

 
№  Показник 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Прибуток до оподаткування (108 386) 453 033 
2 Розрахункова сума податку на прибуток  
 по встановленій Кодексом ставці 18 % (19 509) 81 546 
3 Податковий ефект статі, яка не вираховується або  
 не включається у витрати для цілей оподаткування: 
4 - витрати, які не включаються у витрати для цілей (16 440) 23 247 
 оподаткування 
5 Витрати по податку на прибуток (3 069) 58 299 

Через відмінності між принципами оподаткування в Україні та МСФЗ виникають 
певні тимчасові різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей 
фінансової звітності і їх вартістю для цілей визначення податкової бази. Податковий 
ефект змін таких тимчасових різниць враховується по ставці 18% на 31.12.2014 р. та 18 % 
на 31.12.2015 р., як показано нижче (Таблиця № 28, 29).  

Таблиця № 29 
Податковий ефект змін тимчасових різниць 

 
№ Показник Станом на Віднесено на  
  31.12.2014 р. прибуток або 
   збиток 
1 2 3 4 
 
1 Податковий ефект тимчасових різниць, що збільшують суму оподаткування 
2 Вартість інвестицій в ТОВ  
 «Новомосковський посуд» 72 864 (13 115) 
3 Різниця між вартістю ОЗ 7 712 (1 388) 
4 Всього відстроченого податкового зобов'язання 80 576 (14 503) 
5 Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують суму оподаткування 
6 Податкові збитки 103 890 18 700 
7 Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 37 604 6 769 
8 Резерв на оплату відпусток 4 502 810 
9 Резерв знецінення ТМЦ 3 009 542 
10 Зобов’язання по судовому забезпеченню 5 523 994 
11 Резерв по дебіторській заборгованості 2 326  418 
12 Проценти по кредиту 1 495 269 
10 Всього відстроченого податкового активу 158 349 18 502 
11 Визнане відстрочене податкове 
 (зобов'язання)/ актив  13 999 
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Таблиця № 30 
Податковий ефект змін  тимчасових різниць 

 
№ Показник Станом на Віднесено на  
  31.12.2015 р. прибуток або 
   збиток 
1 2 3 4 
 
1 Податковий ефект тимчасових різниць, що збільшують суму оподаткування 
2 Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують суму оподаткування 
3 Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 40 141 7 225 
4 Резерв на оплату відпусток 598 108 
5 Резерв знецінення ТМЦ 2 856 514 
6 Зобов’язання по судовому забезпеченню 3 565 642 
7 Різниця між вартістю ОЗ 48 435 8 718 
10 Всього відстроченого податкового активу 95 595 17 207  
11 Визнане відстрочене податкове 
 (зобов'язання)/ актив  17 207 
 

Операції зі зв’язаними сторонами 
 

Нижче представлена інформація про операції між Товариством і його пов'язаними 
сторонами. 

Протягом року Товариство здійснило наступні операції по основній діяльності із 
пов'язаними сторонами (Таблиця № 31). 

Таблиця № 31 
Операції з пов’язаними сторонами 

 
№ Найменування підприємства Сума продажу Сума купівлі  
  продукції, робіт, товарів, робіт,  
  послуг послуг 
1 2 3 4 
 
1 ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» 578 192 981 130 
2 ТОВ «ІНТЕРПАЙП ЄВРОПА» 189 380 3 955 
3 ТОВ «ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН» 1 192 - 
4 ТОВ «ІНТЕРПАЙП -М» 1 613 - 
5 INTERPIPE  MIDDLE EAST FSE 235 704 - 
6 ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО-ТЬЮБ» 53 958 22 664 
7 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 7 131 109 881 
8 ПАТ «ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ» 2 670  90 
9  ТОВ «МЗ ДНІПРОСТАЛЬ» 36 094 32 118 
10 ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» - 4 048 
11 ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод» 446  949 
12 ПрАТ «Нікопольський завод технологічної  
 Оснастки» - 364 
13 INTERPIPE  CENTRAL TRADE GmbH 25 724 - 
14 ТОВ «ТРАНСКОМ-ДНІПРО» 292 1318 
15 Разом 1 132 396 1 156 517 

Залишки в розрахунках між Групою і пов'язаними сторонами на звітну дату 
представлені нижче (Таблиця № 32): 
 

Таблиця № 32 
Залишки в розрахунках між Групою та пов'язаними сторонами 
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№  Найменування підприємства Сума Сума  
  заборгованості заборгованості  
  пов'язаних сторін перед пов'язаними 
   сторонами 
1 2 3 4 
 
1 ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» 1 079 659 799 722 
2 ТОВ «ІНТЕРПАЙП ЄВРОПА» 66 693 4 198 
3 ТОВ «ТРАНСКОМ-ДНІПРО» 350 342 
4 INTERPIPE  CENTRAL TRADE GmbH 17 580 - 
5 ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО-ТЬЮБ» 872 246 65 
6 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 6 084 7 710 
7 ПАТ «ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ» 1 360 - 
8 ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» - 458 
9 ПрАТ «Нікопольський завод технологічної  
 оснастки» - 437 
10 ПрАТ «Нікопольський ремонтний з-д» 449 619   
11 ТОВ «МЗ ДНІПРОСТАЛЬ» 48 767 1 389 
12 Разом 2 093 188 814 940 
 

Продажі продукції, робіт, послуг Товариства пов'язаним сторонам здійснювалися за 
звичайними цінами. Закупівлі проводилися також за ринковими цінами. 

Залишки в розрахунках із пов'язаними сторонами нічим не забезпечені і будуть 
погашені грошовими коштами. Не було видано або отримано яких-небудь гарантій 
протягом звітного року і минулих років. Товариство не нараховувало резервів по 
безнадійній або сумнівній заборгованості пов'язаних сторін. 

 
Інформація за сегментами 

 
Операційний сегмент визначається на підставі внутрішніх звітів, які аналізуються 

керівництвом Товариства. На підставі цих звітів, операційним сегментом визначено 
господарський сегмент – «Виробництво  продукції» 

Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або 
збитків, їх оцінка проводиться відповідно до оцінки операційного прибутку або збитків в 
консолідованій фінансовій звітності. Фінансові доходи та витрати Товариства, а також 
податки на прибуток розглядаються з погляду всього Товариства і не розподіляються на 
операційні сегменти. 

Капітальні витрати складаються з приросту по статтях основних засобів, 
нематеріальних активів і інвестиційної нерухомості - суми приросту не поточних активів, за 
винятком фінансових інструментів та відстрочених податкових активів. 

Більш детальна інформація за сегментами наведена в Таблиці № 33, 34. 
Таблиця № 33 

Господарські сегменти 
№  Показник за 2014 рік Виробництво Нерозподілені Всього 
  (труб) статті 
1 2 3 4 5 
1 Реалізація зовнішнім покупцям 1 250 872  1 250 872 
2 Реалізація іншим звітним сегментам (         ) (        ) (         ) 
3 Інші операційні доходи 329 825  329 825 
4 Фінансові доходи х   
5 Інші доходи 4 368  4 368 
6 Дохід з податку на прибуток х 3069 3069 
7 Всього доходів 1 585 065 3069 1 588 134 
8 Собівартість реалізації 1 097 535  1 097 535 
9 Адміністративні витрати 71 177  71 177 
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10 Витрати на збут 140 850  140 850 
11 Інші операційні витрати 57 625  57 625 
12 Інші витрати -  - 
13 Фінансові витрати х 326 264 326 264 
14 Податок на прибуток х (3 039)  
 Всього витрат 1 367 187 323 195 1 693 451 
16 Фінансовий результат діяльності  
 товариства 217 878 (323 195) (105 317) 
17 Активи товариства 2 018 402  2 018 402 
18 Зобов’язання товариства 1 436 397  1 436 397 
19 Капітальні інвестиції 35 412  35 412 
20 Амортизація необоротних активів 76 516  76 516 
 

 
Таблиця № 34 

 
№  Показник за 2015 рік Виробництво Нерозподілені Всього 
  (труб) статті 
1 2 3 4 5 
1 Реалізація зовнішнім покупцям 1 526 489  1 526 489 
2 Реалізація іншим звітним сегментам (         ) (        ) (         ) 
3 Інші операційні доходи 922 444  922 444 
4 Фінансові доходи х   
5 Інші доходи 9 417  9 417 
6 Дохід з податку на прибуток х   
7 Всього доходів 2 458 350  2 458 350 
8 Собівартість реалізації 1 299 180  1 299 180 
9 Адміністративні витрати 118 895  118 895 
10 Витрати на збут 136 105  136 105 
11 Інші операційні витрати 71 222  71 222 
12 Інші витрати -  - 
13 Фінансові витрати х 379 915 379 915 
14 Податок на прибуток х   58 299   58 299 
 Всього витрат 1 625 402 438 214 2 063 616 
16 Фінансовий результат діяльності  
 товариства 832 948 (438 214) 394 734 
17 Активи товариства 2 927 406  2 927 406 
18 Зобов’язання товариства 1 949 280  1 949 280 
19 Капітальні інвестиції 12 215  12 215 
20 Амортизація необоротних активів 73 635  73 635 
 

Інформацію про доходи від зовнішніх клієнтів з різних країн наведено в Таблиці № 35. 
 

Таблиця № 35 
Географічні збутові сегменти 

 
№ п/п Країна 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 
 
1 Україна 727 663 1 650 991 
2 Росія 106 321 46 492 
3 Азербайджан   58 934 108 875 
4 Польща 193 216 145 877 
5 Білорусь     4 875 13 451 
6 Сполучені Штати Америки   36 056 - 
7 Інші країни 225 488 196 483 
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8 Туркменістан 169 819 263 123 
9 Казахстан   62 693   33 358 
8 Всього доходів 1 585 065 2 458 350 
 
   Умовні і інші зобов'язання і операційні ризики 

Податкове законодавство. Податкове і митне законодавство в Україні може 
тлумачитися по-різному і часто змінюється. Відповідні державні органи можуть 
оскаржувати тлумачення цього законодавства керівництвом Товариства і його вживання в 
ході діяльності Товариства. Також існує можливість того, що операції і діяльність, до яких 
у минулому в податкових органів не було зауважень, будуть оскаржені. В результаті, 
податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів і пені. 
Податкові органи мають право перевіряти податкові періоди протягом трьох календарних 
років після  їх завершення. При певних обставинах перевірки можуть охоплювати більш 
тривалий період. 

Судові процеси. В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу 
одержує претензії. Виходячи з власної оцінки, а також  зовнішніх професійних 
консультацій, керівництво Товариства вважає, що можливі збитки по позовах можуть 
скласти 3 565 тис. грн. На цю суму Товариством визнані витрати та створений резерв. 

Зобов'язання по капітальних витратах. На 31  грудня 2015 року договірні 
зобов'язання Товариства по капітальних витратах на виробниче устаткування склали 1850 
тисячі гривень. Керівництво Товариства упевнене, що майбутніх доходів і фінансування 
буде достатньо для покриття цих зобов'язань. 

Активи, передані в заставу, і активи, використання яких обмежено. 
Товариство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштів наступні 
активи - суми показані за балансовою вартістю (Таблиця №36): 

Таблиця №36 
Активи, передані в заставу,  активи, використання яких обмежено 

 
№ Показник На 31.12.2014р. На 31.12.2015 р. 
 
  Активи в Відповідні Активи в Відповідні 
  заставі зобов’язання заставі зобов’язання 
   Підприємства  Підприємства 
1 2 3 4 5 6 
 
1 Основні засоби 395 748 348 717 417 469 642 719 
2 Товарно-матеріальні  
 цінності 33 846 - 75 225 - 
3 Кошти в розрахунках 2 904 210 650 2 477 219 361 
4 Всього 432 498 559 367 492 694 862 080 
 
   Управління фінансовими ризиками 

Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками в Товаристві 
здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. 
Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик 
процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні 
цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль 
над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними 
ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, 
направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство зазнає 
фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по 
фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство піддається  кредитному 
ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної 
дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи 
депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти. 

Товариство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом 
встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою 
контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику затверджуються керівництвом. Ці ризики 
регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше.  
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Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному 
конкретному клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх клієнтів, які хочуть 
отримати кредит понад встановлений ліміт. 

Керівництво Товариства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості 
по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає 
за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу 
інформацію про кредитний ризик.  

Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 
На думку керівництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в 

створених резервах на знецінення відповідних активів. 
Концентрація кредитного ризику. У Товариства існує концентрація кредитного 

ризику. Далі представлена інформація про загальну сукупну суму заборгованості  
найбільших клієнтів і її частці в загальній сумі фінансової дебіторської заборгованості 
(Таблиця № 37):  

Таблиця № 37 
Загальна сукупна сума заборгованості  найбільших клієнтів 

 
№ п/п Показник 31.12.2014 р. 31.12.2015 р. 
1 2  3  4 
1 Сукупна сума дебіторської заборгованості 
 найбільших контрагентів  215 422 623 532 
2 Їх частка в загальній сумі дебіторської заборгованості 89% 95% 

 
    Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по 
фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни 
включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик 
зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. 
Фінансові інструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебіторську 
заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. 
    Валютний ризик 

Товариство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому 
піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються 
операції (головним чином, в доларах США та євро). Аналіз чутливості до ризику розглядає 
тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і коректує 
перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. 
Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані 
активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні. 

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів 
іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду: 

Таблиця № 38 
Концентрація ризику зміни обмінних курсів 

 
№  Валюта На 31.12.2014 р.  На 31.12.2015 р. 
 
  Монетарні Монетарні Разом Монетарні Монетарні Разом 
  активи зобов’язання вплив активи
 зобов’язання вплив 
1 2   3  4  5  6 7 8 
1 Долар  
 США 111 185 (592 073) (480 888) 27 027 (948 250) (921 223) 
2 Євро 57 395 (13 645) 43 750 87 127 (25 408)    61 719 
3 Російські  
 рублі 5 451 (6 191) (740) 11 036   (1 977)      9 059 
4 Всього 174 031 (611 909) (437 878) 125 190 (975 635) (850 445) 
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Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2015 року, якби курс 

іноземних валют по відношенню до гривні виріс/знизитися на 10% при незмінності інших 
чинників, чистий прибуток до оподаткування за 2015 рік був би на 85 044 тис. гривень 
менше/більше (на 31  грудня 2014 року – на 43 788 тис. грн. більше/менше). 

 

   Ризик зміни відсоткової ставки 

Доходи і грошові потоки Товариства від операційної діяльності, в основному, не 
залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткової ставки, до якого 
схильне  Товариство,  пов'язаний з позиковими засобами.  

На 1 січня 2015року і 31 грудня 2015 року банківські кредити були залучені 
Товариством по фіксованій відсотковій ставці. При цьому всіма кредитними договорами 
передбачені положення, що дозволяють кредитору міняти відсоткові ставки протягом 
терміну відповідного кредиту за наявності істотних змін на фінансових ринках. Позикові 
засоби, видані під фіксовану відсоткову ставку, піддають Товариство ризику справедливої 
вартості відсоткової ставки. 

    Ціновий ризик 
Товариство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у 

Товариства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які 
піддавали б її ризику зміни товарних цін. 

    Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при 
виконанні фінансових зобов'язань. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми 
грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при 
настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Товариства здійснюється 
шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, 
витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування. 

Нижче  наведені зобов'язання Товариства по термінах, що залишилися, до 
погашення відповідно до договорів. Суми, показані в таблиці, – це не дисконтовані грошові 
потоки згідно з угодами. 

Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення на 31  
грудня 2014 року (Таблиця № 40): 

 
Таблиця № 40 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення 
 

№ Показник   На 31.12.2014 р. 
п/п до 1 міс. Від 1 міс. Від 6 міс. Від 1 року Всього 

 до 6 міс. до 1 року до 5 років   
 

1                2 3 4 5 6 7 

1 Кредити банків - - 549 674 - 549 674 
2 Кредиторська заборгованість  
 за товари, роботи, послуги - 392 452 - - 392 452 
3 Поточні зобов’язання - 415 362 - - 415 362 
4 Інші поточні зобов’язання - 26 580 - - 26 580 
5 Інші фінансові зобов’язання - - - 9 693 9 693 
6 Всього  834 394 549 674 9 693 1 393 761 

 
 
 

 
Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення на 31  

грудня 2015 року (Таблиця № 41): 




