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Нами, Головою Ревізійної комісії Піддубною С.І. та членами Ревізійної комісії Спільні-

ченко В.В. і Акулова Т.М. (Представник компанії «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД), згідно вимозі   п. 

8.5.1 та п.8.5.4, Статуту ВАТ" ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД »здійс-

нена перевірка фінансово-господарської діяльності ВАТ« ІНТЕРПАЙП НМТЗ »(далі Товарис-

тва) за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. 

Перевірка проводилася з відома Голови Правління Товариства Антипова Ю.М. та го-

ловного бухгалтера Товариства Мовчан В.А.  

Метою перевірки було встановлення достовірності річного звіту про фінансово-

господарську діяльність Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління з управ-

ління майном і фінансовими ресурсами Товариства.  

У ревізії використовувалися матеріали річної бухгалтерської та податкової звітності, 

дані до пояснювальної записки до звіту про господарську діяльність за 2011-й рік, аналіз 

окремих економічних показників, усні пояснення посадових осіб Товариства, аудиторський 

висновок незалежного аудитора.  

 

           У результаті аналізу і зіставлення матеріалів Комісією встановлено: Бухгалтерський 

облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться відповідно до чинного Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 

996-ХIV.  

           Бухгалтерська звітність товариства складається бухгалтерією відповідно до вимог  

П(с) БО, затвердженими наказом Міністерства Фінансів України. Інвентаризація майна Това-

риства проведена відповідно до наказу по підприємству та вимогами інструкції № 69.  

За підсумками перевірки та аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного 

звіту Правління  Комісія прийшла до висновку, що дана інформація відповідає дійсності.    

Зокрема:   Виручка від реалізації продукції за 2011 рік склала   1 784 217,0 тисяч гри-

вень,  собівартість реалізованої продукції – 1 464 777,0 тисяч гривень.                                                  

Валовий прибуток від реалізації – 214 152,0 тисячі гривень,  

дохід від іншої операційної діяльності склав  597 871,0 тисяча гривень,                                 

інші операційні витрати – 625 619,0 тисяч гривень,  

адміністративні витрати - 50 329,0 тисяч гривень,  

витрати на збут - 181 811,0 тисяч гривень.  

Від операційної діяльності отримано збиток у сумі 45 736,0 тисяч гривень.  

Фінансові витрати Товариства перевищили фінансові доходи на 12 726,0 тисяч гривень за 

рахунок виплачених   %  за кредити.  



Витрати від іншої діяльності перевищили доходи на 4 412,0 тисяч гривень в основному за 

рахунок курсових різниць за кредитними операціями.  

Таким чином, за 2011-й рік Товариством отримано збитків  від звичайної діяльності у розмірі 

62 874,0 тисячі гривень.  

Витрати з податку на прибуток по підприємству склали 616,0 тисяч  гривень.  

Був проведений аналіз активів підприємства та джерел їх формування.  

Станом на 31.12.2011 року  валюта  Баланса  Товариства в порівнянні з 31.12.2011 року зме-

ншилася на 121 160,0 тисяч гривень.   Аналіз структури активів показав, що в звітному 2011 

році відбулося зменшення величини необоротних активів на 62 769,0 тисяч гривень, за раху-

нок амортизації основних виробничих фондів.  

Зменшення оборотних активів підприємства на 58 393,0 тисячі гривень пов'язано зі змен-

шенням дебіторської заборгованості по розрахункам  за товари, роботи, послуги. 

За аналізований період відбулося зменшення власного капіталу підприємства на 63 490,0 

тисяч гривень, а саме: додатковий капітал зменшився на 95 161,0 тисячу гривень, нерозподі-

лений прибуток  збільшився на 31 671,0 тисячу гривень за рахунок змін в обліковій політиці 

підприємства щодо відображення амортизації дооцінки основних засобів.    

 Поточні зобов'язання підприємства знизилися на 95 255,0 тисяч гривень за рахунок пога-

шення кредиторської заборгованості за поставлені товари, роботи, послуги.  

За 2011 рік витрати на оплату праці в Товаристві склали 60 738,0 тисяч гривень.  

Середня заробітна плата на підприємстві дорівнює 3047,3 гривень.  

Відрахування до доходної частини бюджетів усіх рівнів та виплата заробітної плати проводи-

лися вчасно. Підприємство не має заборгованості до Державного та місцевих бюджетів. У 

2011 році сума відшкодованого дебетового ПДВ становить  163 629,0 тисяч гривень.      НА 

освоєння нових видів продукції та вдосконалення технологічних процесів, механізацію та ав-

томатизацію виробництва, ремонти обладнання було витрачено 11596,3 тисяч гривень. 

 Підприємство продовжує планомірну роботу по професійно - технічному навчанню та розви-

тку персоналу, що дозволяє розширювати зону взаємозамінності персоналу і подальшому 

проведенню процесів оптимізації при організації виробничих процесів. За 2011рік чисель-

ність робітників на підприємстві зменшилась на 48 чоловік. Витрати на розвиток персоналу 

за рік становили  505,7 тисяч гривень.                                                                                Протя-

гом року проводилося фінансування заходів з охорони праці, на придбання спецодягу, спеці-

ального взуття та індивідуальних засобів захисту. Витрати на охорону праці за рік склали 2 

519,0 тисяч гривень.                                                                                                                 На 

виконання різних заходів на охорону навколишнього середовища Товариством в 2011році 

було витрачено  1327,3 тисяч гривень. 

Також Комісією були перевірені інші дані звітності та аналітичного обліку. Станом на 31 груд-

ня 2011 років помилок і порушень, які могли б спотворити загальну картину фінансового ста-

ну Товариства, виявлено не було, що підтверджено висновком незалежного аудитора.  

 

 

Голова Ревізійної комісії С.І. Піддубна 

 

Секретар Ревізійної комісії 
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