
КОДИ 

Дата 31.03.2013 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп 

Новомосковський трубний завод" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган державного 

управління 
Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб та фітингів для труб зі 

сталі 
за КВЕД 27.22.0 

Середня кількість працівників (1): 2415 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Новомосковськ, Сучкова, 115 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

на 31.12.2012 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 229 84 

    первісна вартість 011 756 812 

    накопичена амортизація 012 ( 527 ) ( 728 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 24 141 36 504 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 575 428 518 879 

    первісна вартість 031 950 984 968 094 

    знос 032 ( 375 556 ) ( 449 215 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 691 404 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 3 860 0 

Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 604 349 555 871 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 104 933 82 895 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 57 333 58 316 

Готова продукція 130 12 601 15 827 

Товари 140 265 8 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 249 113 329 329 

    первісна вартість 161 253 667 329 717 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 4 554 ) ( 388 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 52 495 49 034 

    за виданими авансами 180 16 422 86 975 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3 414 2 180 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 3 167 416 

    у тому числі в касі 231 3 3 

    в іноземній валюті 240 658 91 346 

Інші оборотні активи 250 2 430 4 746 

Усього за розділом II 260 502 831 721 072 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 1 107 180 1 276 943 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 50 000 50 000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 14 712 14 712 

Інший додатковий капітал 330 488 930 402 193 

Резервний капітал 340 11 364 11 364 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 140 057 237 113 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 114 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 705 063 715 268 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 6 014 6 062 

Інші забезпечення 410 10 099 11 829 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 16 113 17 891 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 41 838 88 829 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 48 703 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 1 334 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 41 838 138 866 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 76 857 191 832 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 29 913 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 244 659 135 565 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 7 748 23 248 

    з бюджетом 550 959 2 592 

    з позабюджетних платежів 560 20 0 

    зі страхування 570 1 618 2 157 

    з оплати праці 580 3 278 4 399 

    з учасниками 590 1 400 1 384 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 7 627 13 828 

Усього за розділом IV 620 344 166 404 918 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 1 107 180 1 276 943 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Перше застосування МСФЗ 

 

Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно з 

вимогами МСФЗ. Датою переходу Пiдприємства на облiк по МСФЗ є 1 сiчня 2012  року. За деякими 

виключеннями, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного вживання редакцiї стандартiв i iнтерпретацiй, дiючих 

вiдносно 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ 

за станом на 1  сiчня 2012 року i на 31  грудня 2012 року. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi 

Пiдприємство застосувало обов'язковi виключення i наступнi звiльнення по вибору вiд повного 

ретроспективного вживання МСФЗ: 

Справедлива вартiсть як умовна вартiсть. Основнi засоби вiдображалися в балансi (звiтi про  фiнансовий 

стан), пiдготовленому згiдно П(С)БО, за наслiдками переоцiнки, проведеної 01.01.2009 року.  

Пiдприємство ухвалило рiшення вважати в якостi доцiльної собiвартостi цих активiв - справедливу 

вартiсть цих об'єктiв станом на 1  сiчня 2012 року. Це не вплинуло на балансову вартiсть основних 

засобiв на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ. 

Винагороди працiвникам. Пiдприємство ухвалило рiшення визнати весь кумулятивний актуарний 

прибуток i збиток станом на 1  сiчня 2012 року. Це звiльнення було застосовано до всiх планiв зi 

встановленими виплатами вiдповiдно до МСФЗ  1. 

Згiдно вимогам МСФЗ 1 обов'язковими є наступнi виключення з ретроспективного вживання МСФЗ: 

Остання фiнансова звiтнiсть Пiдприємства, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

в Українi, пiдготовлена станом на 31  грудня 2011 року i за 2011  рiк.  
 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 
 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп 

Новомосковський трубний завод" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Орган державного 

управління 
Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб та фітингів для труб зі 

сталі 
за КВЕД 27.22.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 

Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 2 133 898 1 954 586 

Податок на додану вартість 015 ( 110 186 ) ( 120 552 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 2 023 712 1 834 034 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1 673 059 ) ( 1 600 603 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 350 653 233 431 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 35 122 15 969 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 72 910 ) ( 54 098 ) 

Витрати на збут 080 ( 218 417 ) ( 183 883 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 42 689 ) ( 47 334 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 51 759 0 

    збиток 105 ( 0 ) ( 35 915 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи (1) 130 0 0 



Фінансові витрати 140 ( 19 952 ) ( 19 889 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 2 791 ) ( 742 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 29 016 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 56 546 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 18 697 ) ( 4 821 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 10 319 0 

    збиток 195 ( 0 ) ( 61 367 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 10 319 0 

    збиток 225 ( 0 ) ( 61 367 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 1 530 793 1 497 149 

Витрати на оплату праці 240 105 941 85 292 

Відрахування на соціальні заходи 250 39 435 31 289 

Амортизація 260 80 503 90 046 

Інші операційні витрати 270 376 155 299 170 

Разом 280 2 132 827 2 002 946 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 199867819 200000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 199867819 200000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,05163 -0,30684 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0,05163 -0,30684 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки:                                                                             РЕАЛIЗАЦIЯ (ПРОДАЖ) 

 

Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 21 



Таблиця № 21 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

 

№ Показник                                                2012 рiк       2011 рiк 

1 2                                                                      3            4 

 

1 Реалiзацiя готової продукцiї(трубна продукцiя)   469745         512000 

 2  Реалiзацiя готової продукцiї(посуд)                     75928           80551 

3 Iнша реалiзацiя                                                     41344           14441 

4        Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку   587017         606992 

5 Реалiзацiя готової продукцiї(трубна продукцiя) 1342283       1152488 

 6          Реалiзацiя готової продукцiї(посуд)                      94412           74554 

7 Всього реалiзацiя на експорт                  1436695       1227042 

8 Всього доходiв вiд реалiзацiї                2 023712       1834034 

 

Витрати за видами 

 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi №22  

Таблиця № 22 

Склад основних витрат 

№  Показник                                                    2012 рiк       2011 рiк 

1 2                                                                       3             4 

 

1 Сировина                                              1 345 299  1 359 909 

2 Газ, Електроенергiя i паливо                    73 383       86 891 

3 Оплата послуг з переробки сировини                   14 920         8 980 

4 Амортизацiя основних засобiв                   75 496       84 172 

5 Заробiтна плата працiвникiв,  

 включаючи податки на заробiтну плату 141 630     112 183 

6 Транспортнi витрати                                 126 685     104 317 

7 Iншi матерiали                                                   51 791       45 179 

8 Пенсiйнi витрати - зобов'язання по  

 пенсiйному забезпеченню -  

9 Придбання iнших послуг                                 118 902       47 314 

10      Податки, мито, екологiчний податок                     2 855         2 947 

11 Ремонт i техобслуговування                      1 866            722 

12 Страхування фiнансових ризикiв i майна   29 914       19 310 

13 Змiна в залишках готової продукцiї i  

 незавершеного виробництва                  (18355)     (33 340) 

14 Всього операцiйних витрат,  

 пов'язаних з виробництвом 

 та збутом  продукцiї                              1 964 386  1 838 584 

 

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця №23 

Таблиця №23 

Категорiї витрат 

№                         Показник                                        2012 рiк  2011 рiк 

1                               2                                              3                       4 

 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї                 1 673 059 1 600 603 

2 Адмiнiстративнi витрати                                      72 910  54 098 

3 Витрати на збут                                                    218 417  183 883 

4 Всього операцiйних витрат                                 1 964 386  1 838 584 

 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали 



представленi переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, iнструментом, 

спецодягом. 

 

Iншi доходи та витрати   

 

Склад iнших доходiв наведено в Таблицi №24 

Таблицi №24 

Iншi доходи та витрати 

 

№  Показник                                                                2012 рiк      2011 рiк 

1 2                                                                                       3            4 

 

1 Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв 11 493      2030 

2 Оренда активiв                                                                  16 936    10777 

3 Списання кредиторської заборгованостi                         66            1 

4 Витрати на утримання соцiальної iнфраструктури  (1 994)    (1493) 

5 Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi                       199    (3941) 

6 Прибуток/(збиток) вiд вибуття основних засобiв  (2 791)      (742) 

7 Прибуток/(збиток) вiд операцiй придбання/продажу  

 валюти, чиста сума                                                     5788      1194 

8 Благодiйнiсть i добродiйнi внески                                  (1 639)      (628) 

9 Iнше                                                                                (38416)      (39305) 

10 Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума                (10358)  (32107) 

 

Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв, в основному, включає чистий результат вiд операцiй з 

продажу метало брухту i металопрокату по яких Товариство виступає агентом, таким, що несе ризики, 

пов'язанi з володiнням товарами. 

 

Фiнансовi доходи 

 

Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi №25 

Таблиця № 25 

Фiнансовi доходи 

 

№   Показник                                                                      2012 р.       2011 р. 

1   2                                                                                            3              4 

 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших  

 позикових коштах                                                                        205            85 

2 Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських  

 та iнших позикових засобах                                                        874      16663 

3 Всього фiнансових доходiв                                                      1079      16748 

 

Фiнансовi витрати 

 

Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi №26 

Таблиця №26 

Фiнансовi витрати 

 

№ Показник                                                                        2012 р. 2011 р. 

1 2                                                                                                   3  

 

1 Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових  

 коштах                                                                                           16150 12972 

2 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням по пенсiйному  



 забезпеченню                                                                            3 900 3331 

3 Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших  

 позикових засобах                                                                981 20334 

4 Всього фiнансових витрат                                                           21 031 36637 

 

Податок на прибуток 

 

Кредит по податку на прибуток складається з таких компонентiв:  

 

№ п/п Показник                                                                            2012 рiк 2011 рiк 

    1         2                                                                                                 3     4 

 

2 Поточний податок                                                                          13503 13484 

3 Вiдстрочений податок                                                            5194 (8663) 

4 Витрати по податку на прибуток                                          18697 4821 

 

Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового облiку, що застосовуються в 

Українi, вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення ставки 

податку на суму прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi прибутку або збитку. Порiвняння 

очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче (Таблиця №27): 

Таблиця №27 

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток 

 

№   Показник                                                              2012 рiк  2011 рiк 

1                     2                                                                                    3       4 

 

2 Прибуток до оподаткування                                               29016 - 56546 

3 Розрахункова сума податку на прибуток по  

 встановленiй Кодексом ставцi 19 (21)%                 6093 - 11875 

4 Податковий ефект статi, яка не вираховується або не  

 включається у витрати для цiлей оподаткування:   

4 - витрати, якi не включаються у витрати для цiлей 

 оподаткування                                                               12604 16696 

5 Витрати по податку на прибуток                               18697 4821 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi i МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi 

мiж балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для 

цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць враховується по 

ставцi 21% на 01.01.2012 та 19 % на 31.12.2012 р., як показано нижче (Таблиця №28, 29,30).  

  

Таблиця №28 

 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                                                               Станом на       Вiднесено 

на  

                                                                                                               01.01.2011       прибуток 

або  збиток 

1 2                                                                                                                         3       4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковська посуда"                                                                                  20 508         

(5127) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  



 виробництвi                                                                                                     7316         (1829) 

4 Аванси виданi                                                                                                   22377         (5594) 

5 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання                                    50201      (12 550) 

6 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                                                                      7793           

1948 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                                                    14414           3603 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                                                                      3816             

954 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                                                                      4255           

1064 

 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                                                        713             178 

10 Всього вiдстроченого податкового активу                                                     30991           7747 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                                                                                          (4803) 

 

 

Таблиця №29 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць  

 

№  Показник                                                         Станом на Вiднесено на   

                                                                                                                    31.12.2011      прибуток або 

збиток 

                                      

1 2                                                                                3 4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ "Новомосковська посуда" 27 247 (5 722) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному виробництвi      201      (42) 

4 Аванси  виданi                                                                    2840    (596) 

5 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання 30288  (6360) 

6 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

7 Аванси отриманi                                                                       96       20 

8 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                14 302  3 003 

9 Резерв на оплату вiдпусток                                                  5 626  1 181 

10 Резерв знецiнення ТМЦ                                                10 229  2 148 

11 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                18 416  3 868 

12 Всього вiдстроченого податкового активу                48 669     10 220 

13 Визнане вiдстрочене податкове  

 (зобов'язання) актив                                                    3860 

 

Таблиця № 30 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                            Станом на  Вiднесено на  

                                                                             31.12.2012  прибуток або 

                                                                                    збиток 

1 2                                                                                         3           4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковська посуда"                                                35 354 (6 717) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  



 виробництвi                                                                        42        (8) 

4 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання 35 396 (6 725) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                                        67        13 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                 14 910   2 833 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                                    5 131      975 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                                    7 983   1 516 

 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                       282        54 

10 Всього вiдстроченого податкового активу                    28091   5 391 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                                                   (1334) 

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Товариством i його пов'язаними сторонами 

Протягом року Товариство здiйснило наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними сторонами  

(Таблиця №31). 

Iнформацiя за сегментами 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом 

Товариства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - 

"Виробництво  продукцiї" 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка 

проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на 

прибуток розглядаються з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти. 

Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i 

iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та 

вiдстрочених податкових активiв. 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 33. 

Таблиця № 33 

Господарськi сегменти 

 

№  Показник за 2011 рiк                                 Виробництво Нерозподiленi Всього 

                                                                      (продукцiї) статтi 

1 2                                                                              3                    4                   5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям                         1834034                                 1834034 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам                           (         )   (        )                  (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                                            15969                    15969 

4 Фiнансовi доходи                                                               х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток                               х   

7 Всього доходiв                                                        1850003                 1850003 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                                        1600603                 1600603 

9 Адмiнiстративнi витрати                                            54098                     54098 

10 Витрати на збут                                                          183883                   183883 

11 Iншi операцiйнi витрати                                            47334                     47334 

12 Iншi витрати                                                                742                         742 

13 Фiнансовi витрати                                                                    х      19889                    19889 

14 Податок на прибуток                                                    х         4821      4821 

15 Всього витрат                                                        1886660       24710               1911370 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 пiдприємства                                                           (36657)     (24710)  (61367) 

17 Активи пiдприємства                                         1107180                 1107180 

18 Зобов'язання пiдприємства                                           402117                   402117 



19 Капiтальнi iнвестицiї                                             24141                     24141 

20 Амортизацiя необоротних активiв                             90046                                          90046 

 

 

№  Показник за 2012 рiк                 Виробництво Нерозподiленi Всього 

                                                      (продукцiї) статтi 

1 2                                                             3                    4                    5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям     2023712  2023712 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам      (         ) (        ) (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                        35122  35122 

4 Фiнансовi доходи                                            х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток            х   

7 Всього доходiв                                   2058834  2058834 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                   1673059  1673059 

9 Адмiнiстративнi витрати                       72910      72910 

10 Витрати на збут                                     218417    218417 

11 Iншi операцiйнi витрати                       42689      42689 

12 Iншi витрати                                         2791         2791 

13 Фiнансовi витрати х                       19952                      19952 

14 Податок на прибуток                               х  18697      18697 

15 Всього витрат                                   2009866 38649  2048515 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 пiдприємства                                       48968 (38649)      10319 

17 Активи пiдприємства                   1276943   1276943 

18 Зобов'язання пiдприємства                     561675     561675 

19 Капiтальнi iнвестицiї                       36504       36504 

20 Амортизацiя необоротних активiв       80503       80503 

 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 34 

 

                                                                                              Таблиця № 34 

Географiчнi збутовi сегменти 

 

№ п/п Країна                                       2012 рiк 2011 рiк 

    1       2                                              3                       4 

 

1 Україна                                    622 139 606 993 

2 Росiя                                    255 318 317 675 

3 Азербайджан                    247 633 332 384 

4 Казахстан                    206 567 126 965 

5 Бiлорусь                       193 388 187 770 

6 Сполученi Штати Америки    169 152   43 926 

7 Iншi країни                    364 637 218 321 

8 Всього доходiв                 2 058 834             1 834 034 

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп 

Новомосковський трубний завод" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб та фітингів для труб зі 

сталі 
за КВЕД 27.22.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 

За 2012 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2 240 093 2 019 821 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 18 930 6 706 

Повернення авансів 030 220 339 453 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 236 105 

Бюджету податку на додану вартість 040 211 510 169 457 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 572 751 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 77 0 

Інші надходження 080 40 004 673 740 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1 582 236 ) ( 1 729 644 ) 

Авансів 095 ( 1 046 659 ) ( 474 370 ) 

Повернення авансів 100 ( 21 111 ) ( 2 065 ) 

Працівникам 105 ( 83 026 ) ( 68 122 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 892 ) ( 831 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 13 367 ) ( 16 194 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 42 597 ) ( 34 211 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 20 899 ) ( 16 287 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 40 813 ) ( 555 453 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -119 839 -26 144 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -119 839 -26 144 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 160 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 19 474 ) ( 7 937 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -19 314 -7 937 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -19 314 -7 937 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 1 214 288 825 739 

Інші надходження 330 441 720 27 608 

Погашення позик 340 ( 1 022 574 ) ( 852 276 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 16 ) ( 3 ) 

Інші платежі 360 ( 406 608 ) ( 13 615 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 226 810 -12 547 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 226 810 -12 547 

Чистий рух коштів за звітний період 400 87 657 -46 628 

Залишок коштів на початок року 410 3 825 51 020 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 280 -567 

Залишок коштів на кінець року 430 91 762 3 825 

Примітки: Грошовi кошти i їх еквiваленти 

 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 14 

 

Таблиця № 14 

Кошти 

 

№ Показник 31 грудня 2012 р. 31 грудня2011 р. 01 сiчня 2011 р 

1 2                               3 4 5 

 

1 Поточнi рахунки      91 700 3 782 46 042 

2 Депозитнi рахунки             20 19 4 959 

3 Готiвка (каса)               3 3 4 

4 Iншi кошти             39 21 15 

5 Всього грошових коштiв  

 i їх еквiвалентiв      91 762 3 825 51 020 

Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.  
 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп 

Новомосковський трубний завод" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Орган державного 

управління 
Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі за КВЕД 27.22.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 50 000 0 14 712 488 930 11 364 140 057 0 0 705 063 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 50 000 0 14 712 488 930 11 364 140 057 0 0 705 063 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -86 737 0 86 737 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 10 319 0 0 10 319 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 -114 -114 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 -86 737 0 97 056 0 -114 10 205 

Залишок на кінець 

року 
300 50 000 0 14 712 402 193 11 364 237 113 0 -114 715 268 

Примітки: Капiтал 

Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi  50 000 тис. грн. i розподiлений на 200 000 000 шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.  

Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал. Резервний капiтал становить менше 25% вiд 

статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi 

зборами акцiонерiв. На протязi 2011 року i звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного 

капiталу. Станом на 31.12.2012 р. сума резервного капiталу склала 11 364 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 11 364 тис. грн. та на 01.01.2011 р. - 11 364 тис грн.  

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi Товариства станом на  31.12.2012 року складає  237 113 тис. грн. станом на 31.12.2011 року  140 057 

тис. грн., станом на 01.01.2011р. 106 263 тис грн. 

В складi додатково вкладеного капiталу станом на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р. та 31.12.2012 р. вiдображена сума емiсiйного доходу в сумi 14 712 тис. грн. 

До складу iншого додаткового капiталу включенi суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв, незавершеного 

будiвництва.  Загальна сума iншого додаткового капiталу на 31.12.2012 року складає 402 193 тис. грн.,  на 31.12.2011 року - 488 930 тис. грн. на 

01.01.2011 р. - 584 091 тис грн. Суми переоцiнки основних засобiв рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений прибуток пропорцiйно нарахуванню 

амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв. 

Управлiння капiталом 

 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства як безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити 



прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.  

 

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств: 

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї Товариства повинен складати не менше      1  250 мiнiмальних заробiтних плат; 

- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного 

капiталу, Товариство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше 

мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна Товариства i його зобов'язаннями вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства 

фiнансiв України й складає станом на 31.12.2012 року  715268 тис. грн., станом на 31.12.2011року 705063 тис грн.,станом на 01.01.2011року 766430 тис 

грн. 

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Примiтки 

до консолiдованої фiнансової звiтностi ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

за 2012  рiк 

 

Iнформацiя про Товариство 
 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД"(ВАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ"), далi за текстом -  "Товариство", створене згiдно з вимогами  

чинного законодавства України. 

Товариство зареєстроване виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради народних депутатiв 25 

квiтня 1996 року, облiковий № 276-р. Свiдоцтво про  державну реєстрацiю юридичної особи АОО 

№453536.   

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 12.11.2012р. №12291070019000313. Мiсце проведення 

реєстрацiйної дiї -  виконавчий комiтет Новомосковської  мiської ради.  
 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" знаходиться за адресою: Днiпропетровська обдасть, м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова 115, iдентифiкацiйний код - 05393139, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211900000, 

органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 231. 

При складаннi  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  використанi  показники рiчної  фiнансової звiтностi  

материнського  пiдприємства  ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  та дочiрнього пiдприємства  ТОВ 

"Новомосковський посуд". ТОВ "Новомосковський посуд" засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової 

ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" № 50 вiд 16.11.2005 року, зареєстроване Новомосковським мiським 

виконавчим комiтетом 03.12.2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 

12291020000000354. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ "Новомосковський посуд" серiї АОО № 

453271 вiд 03.12.2005 року. Частка ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в статутному капiталi ТОВ 

"Новомосковський посуд"  складає 100 %. 
 

Основнi положення облiкової полiтики 
 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi - консолiдована фiнансова 

звiтнiсть) пiдготовлена на пiдставi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi 

принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної консолiдованої фiнансової 

звiтностi, описанi нижче.  

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство  готувало 

фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО). 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, 

пiдготовленою на пiдставi МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк за МСФЗ є 01 сiчня 2011 р. 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою 

України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше. 
 

Товариство працює в одному сегментi  - виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi.  

 

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються з 

використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Товариство 

(функцiональної валюти), якою є українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), 

встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в 

iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу,  дiючого на 

дату здiйснення операцiї. 
 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному 

курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi 

активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або  iнших 

доходах/витратах у складi прибутку або збитку.  
 

Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними 

(Таблиця № 1): 



 

№ п/п          Найменування валюти                                                     Дата 

 

                                                                                 31.12.2012             31.12.2011     01.01.2011 

 

   1                1 долар США                                           7,993                   7,9898           7,9617 

 

   2                1 євро                                                  10,537172             10,298053        10,573138 

 

   3                1 росiйський рубль                                 0,26316                 0,24953         0,26124 

 

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

Звiтнiсть за  сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається  виходячи з форматiв 

внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Товариства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i 

активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо. 
 

Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i 

знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по МСФЗ 1, 

умовна вартiсть на 1 сiчня 2011  року була визначена як справедлива вартiсть  основних засобiв на 

вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на  01 сiчня 2009 

р. 

Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає 

витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, 

включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат. 
 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова 

вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони 

приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати 

признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 

використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття 

активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової 

вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку або збитку.  
 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть 

до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2): 

                                                                                                      

                                                                                                                                 Таблиця № 2 

Термiн експлуатацiї 

 

№ п/п               Показник                                                      Термiн експлуатацiї, рокiв 

 

                                                                                              

   1             Будiвлi i споруди                                                                    15 - 20 

   2             Передавальнi пристрої                                                              10 

   3             Виробниче устаткування                                                             5 

   4             Транспортнi  засоби                                                                    5 

   5             Iншi основнi засоби                                                                     4 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття 

активу, за вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, 

який очiкується в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Товариство має намiр використовувати актив до 

кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю. 

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активу переглядаються i, при необхiдностi, коригуються на 

кожну звiтну дату.  
 

Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, 



будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не 

нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. 
 

Товариство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, 

будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 
 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за 

вирахуванням сум накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в   основному 

включають патенти, лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом 

наступних термiнiв корисного використовування:  

o патенти i лiцензiї  2-10 рокiв; 

o програмне забезпечення  2-10 рокiв. 
 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська 

заборгованiсть та наданi позики. Керiвництво Товариство визначає категорiю фiнансових активiв при їх 

первинному визнаннi. 
 

Дебiторська заборгованiсть  та наданi позики виникають тодi, коли Товариство реалiзує продукцiю або 

надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються 

з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю 

оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi 

фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних активiв.  
 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi 

зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням 

методу ефективної вiдсоткової ставки. 
 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при 

первинному визнаннi  пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi 

враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть 

пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких 

використовуються  наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються 

за справедливою вартiстю. 
 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання 

Товариства, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової 

ставки, а фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки та за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi 

витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i 

амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.  
 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх 

номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом 

дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для 

подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Товариства 
 

Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: 

- активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися; 

- Товариство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом. 
 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i 

вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства України, яке дiє на звiтну дату.  
 

Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони 

признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться 

до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у 

складi капiталу. 
 

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з 

нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, 



окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат. 
 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з 

минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок 

оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли 

буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.  
 

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки 

враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований 

прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.  
 

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання  або чистою 

вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв 

визначається на основi ФIФО). Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть 

сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi 

на пiдставi нормальної виробничої потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною 

реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення 

роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 
 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв 

сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення  того, що Товариство не 

зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками 

того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi 

труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 

прострочення платежу.  

Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю 

розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй  ефективнiй вiдсотковiй ставцi. 

Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається 

iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає 

неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу. 
 

Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. 

Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть 

активiв, коли Товариство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання 

економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до 

яких вiдносяться  аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а 

вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку. 
  

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти 

на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, 

використання яких обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.  
 

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої 

вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд. 
 

Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку 

або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року. 
 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням 

витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень 

позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i  вартiстю погашення позик 

визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Товариство має 



право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 

мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити та займи вiд 

небанкiвських органiзацiй.    
 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi 

зобов'язання). Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть 

вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з 

фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на 

проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.  
 

Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi 

зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Товариства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання 

в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за 

зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих 

зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається 

для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв 

вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика. 

Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення 

зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi 

оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається 

як процентна витрата. 
 

Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається  у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про 

нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування. 

Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть 

вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна 

розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у 

фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є 

маловiрогiдним. 
 

Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить на користь своїх 

працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi Єдиного 

соцiального внеску.  Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i 

вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.  

Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Товариство бере участь в державному 

пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. 

Товариство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, 

визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного 

зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть 

минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням 

методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi 

встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку 

грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi. 
 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi 

повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок. 
 

Товариство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм 

ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Сума 

доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з 

реалiзацiєю.  

Товариство виробляє  трубну продукцiю для її реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд 

продажу трубної продукцiї  та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння 

товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Товариство погоджується доставити 

вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. 



Товариство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту 

призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають 

момент переходу ризикiв i вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна 

продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї. 
 

Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому 

ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих 

випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення 

враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. 
 

Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на 

амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат. 
 

Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими 

коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними 

зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з 

використанням методу ефективної процентної ставки. 
 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики 

Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в 

звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i 

?рунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при 

iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також 

використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають 

на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової 

вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного  фiнансового року, включають: 
 

Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися. 

Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i 

обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не спростують. 
 

Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Товариства займає 

реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв'язку з цим, Товариством враховується значна сума податку на 

додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України 

Товариство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з 

майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Товариство ухвалило рiшення вiдшкодовувати ПДВ 

грошовими коштами. На думку керiвництва Товариства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю 

вiдшкодованi, тому Товариство не визнавало збитки вiд знецiнення.  

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської 

заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi 

термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi 

чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi 

по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо 

фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Товариству доведеться  

враховувати додатковi витрати на знецiнення. 
 

Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi 

винагороди працiвникам на пiдставi актуарних припущень. Оскiльки пенсiйний план входить в 

компетенцiю державних органiв, у Товариства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. 

Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки 

про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде Товариство зобов'язане 

фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник 

працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з 

пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Товариством. 

Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi 

актуарних припущень. Основне припущення, використане для визначення актуарного збитку (або 



прибутку) за пенсiйними зобов'язаннями, включає ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих 

припущеннях вплинуть на балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань.  
 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Товариство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору 

для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують 

МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до  

П(С)БО до дати переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi 

засоби Товариства були оцiненi незалежними оцiнювачами. Справедлива вартiсть основних засобiв була 

визначена на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкової вартостi, при її наявностi.  
 

Перше застосування МСФЗ 

 

Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно з 

вимогами МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк по МСФЗ є 1 сiчня 2011  року. За деякими 

виключеннями, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного вживання редакцiї стандартiв i iнтерпретацiй, дiючих 

вiдносно 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ 

за станом на 1  сiчня 2011 року i в наступних перiодах до 31  грудня 2012 року. При пiдготовцi цiєї 

фiнансової звiтностi Товариство застосувало обов'язковi виключення i наступнi звiльнення по вибору вiд 

повного ретроспективного вживання МСФЗ: 

Справедлива вартiсть як умовна вартiсть. Основнi засоби вiдображалися в балансi (звiтi про  фiнансовий 

стан), пiдготовленому згiдно П(С)БО, за наслiдками переоцiнки, проведеної 01.01.2009 року.  Товариство 

ухвалило рiшення вважати в якостi доцiльної собiвартостi цих активiв - справедливу вартiсть цих об'єктiв 

станом на 1  сiчня 2011 року. Це не вплинуло на балансову вартiсть основних засобiв на дату переходу на 

облiк вiдповiдно до МСФЗ. 

Винагороди працiвникам. Товариство ухвалило рiшення визнати весь кумулятивний актуарний прибуток 

i збиток станом на 1  сiчня 2011 року. Це звiльнення було застосовано до всiх планiв зi встановленими 

виплатами вiдповiдно до МСФЗ  1. 

Згiдно вимогам МСФЗ 1 обов'язковими є наступнi виключення з ретроспективного вживання МСФЗ: 

Остання фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в 

Українi, пiдготовлена станом на 31  грудня 2011 року i за 2011  рiк.  

Нижче надано пояснення впливу переходу вiд облiку по П(С)БО на облiк по МСФЗ на 1 сiчня 2011  року:  

 

Таблиця №3 

 

Порiвняння  капiталу по П(С)БО i капiталу по МСФЗ   

    Показник                                                                      Вiдхилення на 

                                                        

                                                                    01.01.2011року   01.01.2012року 

1 Капiтал по П(С) БО                                          790558 733807 

2 Вiдстроченi податки                                                746 611 

3 Оцiнка товарно-матерiальних запасiв за 

  чистою вартiстю  реалiзацiї                              (4255) (10229) 

4 Iнвестицiї                                                        (3164) (3164) 

5 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню  (10961) (10140) 

6 Зобов'язання при звiльненнi                              (3453) (4162) 

7 Iншi чинники                                           (3041) (1660) 

8 Капiтал по МСФЗ                                          766430 705063  

 

Основнi коригування рiзниць мiж П(С)БО та МСФЗ вiдносяться до наступного:  

(i) Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований, виходячи з балансової вартостi 

активiв i зобов'язань по МСФЗ.  

(ii) Оцiнка товарно-матерiальних запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї. Товариство вiдображало 

товарно-матерiальнi запаси в своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО за первинною вартiстю  яка є їх 

собiвартiстю, а згiдно МСФЗ вони вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси якi 

використовуються для ремонтiв основних засобiв  в МСФЗ облiковуються в складi капiтальних 

iнвестицiй. 



(iii) Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню. Товариство не визнавало в своїй фiнансовiй звiтностi 

по П(С)БО зобов'язання по пенсiйному забезпеченню. Цi зобов'язання були визнанi при складаннi 

звiтностi по МСФЗ. 

(iv) Iншi чинники включають в себе зобов'язання по судовим справам.  Товариство не визнавало в 

своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО зобов'язання по судовим справам. Цi зобов'язання були визнанi при 

складаннi звiтностi по МСФЗ. 

(v) Iнвестицiї придбанi  Товариством в фiнансовiй звiтностi по П(С)БО класифiкованi по первиннiй 

вартостi, яка є їх собiвартiстю, а згiдно МСФЗ вони вiдображенi за справедливою вартiстю. 

(vi) Зобов'язання при звiльненнi. Товариство не визнавало в своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО 

зобов'язання, що пiдлягають виплатi при звiльненнi працiвникiв. Цi зобов'язання були визнанi при 

складаннi звiтностi по МСФЗ. 

Нарахування забезпечень, доходи i витрати вiд визнання iнвестицiй згiдно  МСФЗ врахованi в 

нерозподiленому прибутку Товариства на початок року. 

 

Основнi засоби 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведенi в Таблицi № 4,5 

                                                                                                                                      Таблиця № 4 

 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2011рiк 

 

№ Показник                            Групи основних засобiв    

 

                                                     Будинки    Машини       Транспортнi Iнструменти Незавершенi Разом 

                                                     Споруди    обладнання засоби         прилади        капiтальнi 

                                                                                                                 Iнвентар        вкладення 

    

1  2                               3     4      5     6              7                8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть              443041  426663   14391  47809       22777              954681 

4 Знос                           104375 142801  8919  34317                            290412 

5 Надiйшло за  

 рiк                              5075 17713    345    3681       39133              65947 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                 199 4074 2415 1046       37769              45503 

8 Знос                             81 2376 1154 1024                             4635 

9 Нарахована  

 амортизацiї  

 за рiк                          42351 43236 1534 2658                            89779 

10 Iншi змiни за рiк  

11 первiсної  

 (переоцiненої)  

 вартостi             5887 3366 3271 (12524)   

12 зносу                              72 906 1936  (2914)   

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть           453804   443668 15592 37920       24141             975125 

15 Знос                     146717 184567 11235 33037                           375556 



 

Таблицi № 5 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв 2012 року 

 

№ Показник                            Групи основних засобiв    

 

                                    Будинки    Машини       Транспортнi Iнструменти Незавершенi Разом 

                                    Споруди    обладнання засоби         прилади        капiтальнi 

                                                                                                Iнвентар        вкладення 

 

 

   

1            2               3              4     5       6               7                8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 Вартiсть        453804      443668   15 592      37920        24141             975125 

4 Знос           146717     184 567    11235    33037                                375556 

5 Надiйшло за  

 рiк               9 471        11804      594      6295                      49005      77169 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть  552 9 565                   275       669                      36 642      47703 

8 Знос              316 5 712                   243       379                                   6650 

9 Нарахована  

 амортизацiї  

 за рiк             39701 36705                    790      3106                                 80302 

10 Iншi змiни за рiк  

11 первiсної  

 (переоцiненої)  

 вартостi    (621)                     621           7                                 7 

12 зносу                 (621)                     621           7                                 7 

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть       462723 445286               16 532      43553       36504   1004598 

15 Знос         186102 214939               12 403       35771                   449215 

 

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi будiвлi 

Товариства.  

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались. 

Основнi засоби, щодо яких  є обмеження прав власностi  в 2011 роцi i в 2012 роцi складають  2 985 тис. 

грн. 

Частина основних засобiв Товариства була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума 

вартостi цих основних фондiв складає : в 2011роцi 108 094 тис. грн., в 2012роцi      649 606 тис грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що  використовуються Товариством на 

31.12.2011 року склала 51 958 тис. грн., а на 31.12.2012 року  склала 52 958 тис грн.. Основнi засоби 

придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Основнi засоби переданi в операцiйну оренду  

станом на 31.12.2011року складали 2 303 тис грн., станом на  31.12.2012 року складають    1 079 тис грн. 

В складi активiв Товариства входять незавершенi капiтальнi  iнвестицiї в основнi засоби. Вони 

складаються з: 

- незавершеного будiвництва об'єктiв виробничого призначення;  

- машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та монтажу;   



- незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв; 

- iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй.  

 

Нематерiальнi активи 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi №6,7 

 

Таблиця № 6 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2011рiк 

 

№  Показник  Групи нематерiальних активiв                                Разом 

                                   Патенти i  Програмне Iнше 

                                    лiцензiї                  забезпечення 

1 2                                   3                  4                  5                 6 

 

1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть        96                  691                           787 

3 Знос                                 77                  236                           313 

4 Надiйшло за рiк        20                     2                             22 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть                       51                             51 

7 Знос                                                 51                             51 

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                                  14                  253                          267 

9     Iншi змiни  за рiк 

10    Первiсна вартiсть                                            (2)                                            (2) 

11   Знос                                                                   (2)                                            (2) 

12 Залишок на кiнець року  

13 Первiсна вартiсть        116                  640                          756 

14 Знос                                   91                  436                          527 

 

Таблиця № 7 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2012 рiк 

 

№  Показник Групи нематерiальних активiв                      Разом 

                         Патенти i Програмне Iнше 

                             лiцензiї забезпечення 

1 2                                   3     4                   5      6 

 

1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть  116 640                       756 

3 Знос                             91 436                       527 

4 Надiйшло за рiк     56                         56 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть      

7 Знос     

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                               8 193                        201 

9 Залишок на кiнець року  

10 Первiсна вартiсть      116 696                        812 

11 Знос                          99 629                        728 

 

 

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси 

 

Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi №8 



Таблиця №8 

Запаси 

 

№ Найменування показника    Балансова Балансова Балансова  

                                  Вартiсть                 Вартiсть                 вартiсть 

                                  на 01.01.2011 на 31.12.2011 на 31.12.2012 

 

1 Сировина i матерiали        53 327                  94 574                   68 163 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та  

комплектуючi вироби                           -                             -                             - 

3 Паливо                                      793                        816                        764 

4 Тара i тарнi матерiали           -                                        2                            1 

5 Запаснi частини          6 850                     8 150                    11 401 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi  

                предмети                         912                      1 391                      2 566 

7 Незавершене виробництво  45 149                    57 333                    58 316 

8 Готова продукцiя           3 595                    12 601                    15 827 

9 Товари                                          3                         265                             8 

10 Разом                               110 629                  175 132                  157 046 

 

За станом на 31  грудня 2012 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 157 046 тисяч гривень були показанi 

за чистою вартiстю реалiзацiї (на 31  грудня 2011 року - 175 132 тисяч гривень, на 01  сiчня 2011 року - 

110 629 тисяч гривень).  

Станом на 31.12.2012 р.  витрати Товариства витрати вiд зниження цiни товарно-матерiальних запасiв 

склали 7 982 тисячi гривень.  

Частина товарно-матерiальних запасiв  Товариства у сумi 1000 грн. була надана в заставу як забезпечення 

її позикових коштiв.  

  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2011 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi 

Товариства приблизно рiвна її балансовiй вартостi. 

 

Поточна i довгострокова  дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 9): 

Таблиця № 9 

Валюта дебiторської заборгованостi 

 

№  Валюта                Станом на               Станом на             Станом на 

                 31.12.2012 р.          31.12.2011 р.         01.01.2011 р. 

1         2                     3                       4                 5 

 

1 Українськi гривн  89 135               16 839 255382 

2 Долари США    177 391    181 787 70 776 

3 Євро                   38 329      30 348 7 361 

4 Iншi валюти      27058      24 244 11 739 

5 Всього фiнансової дебiторської 

 заборгованостi  

 (стр.050+160+210   331913     253218 345258 

 

На протязi 2011, 2012 рокiв в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни   (Таблиця № 10): 

Таблиця №10 

Резерв сумнiвних боргiв 

 

№                                       Показник                    Сума, 2012 р.          Сума, 2011 р. 

1                                              2                                                    3                         4 

 



1 Резерв сумнiвних боргiв на початок року             5 690                  4 821 

2 Резерв сумнiвних боргiв використаний протягом року 204                     147 

3 Донарахування резерву                                              -                   1016 

4 Сторно невикористаних сум                                        3 821                          - 

5 Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року              1665                   5 690 

 

В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов'язанi з знецiненням виданих 

авансiв, та складають: на тис. грн., на 31.12.2011 р. - 667 тис. грн., на 31.12.2012 р. - 941 тис грн. 

 

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 160) i iншої 

дебiторської заборгованостi (рядок 210)  по строкам представлений нижче: 

  

Таблиця № 11 

Термiни дебiторської заборгованостi 

 

№  Показник                                                     На                  На                 На 

                                                                      31.12.2012 р.  31.12.2011 р. 01.01.2011 р. 

1 2                                                                     3                  4                 5 

 

1 Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть 

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

 послуги                                                        327190 247966                 325524 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть                     2180     3414                 17958 

4 Всього не простроченої i не знецiненої  

 заборгованостi                                                     329370               251380                  343 482 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть 

6 - прострочена менше 90 днiв    

7 - прострочена вiд 90 до 360 днiв                    217                 184                 188 

8 - прострочена бiльше 360 днiв                               1922                 963                  500 

9 Всього простроченої, але не знецiненої  

 дебiторської заборгованостi                               2139                 1147                  688 

10 Знецiнена дебiторська заборгованiсть за  

 товари, роботи, послуги                                 388                 4554                  4499 

11 Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть      336                 468                  322 

12 Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть      724                 5022                  4821 

13 Резерв сумнiвних боргiв                              (724)                 (5022)    (4821) 

14 Всього дебiторська заборгованiсть  

 (стр. 160+210)                                                      331509               252527  344 170 

 

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi.. Товариство не 

забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. 

 

В складi статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" зокрема враховується суми по 

наступних податках. 

Таблиця №12 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 

 

№ Показник                                  На 31.12.2012   На 31.12.2011        На 01.01.2011 

1 2                                                  3                                     4                      5 

 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 48919                    52463         22778 

2 Iншi податки                                            115                    32                       155 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у 

складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi  (Таблиця № 13 ). 



  

Таблиця № 13  

 

Розшифрування ряд. 210 балансу 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 

 

№ з/п Вид заборгованостi            На 31.12.2012.   На 31.12.2011     На 01.01.2011  

1 2                                                     3         4                           5 

 

1 Розрахунки з робiтниками  

                     пiдприємства,                           337      360                       464 

2 Iншi дебiтори                                       2179      3522                     17593 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi       (336)      (468)                     (87) 

4 Разом                                                   2180      3414                     17970 

 

Грошовi кошти i їх еквiваленти 

 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 14 

 

Таблиця № 14 

Кошти 

 

№ Показник          31 грудня 2012 р.  31 грудня2011 р.  01 сiчня 2011 р 

1 2                               3                  4                    5 

 

1 Поточнi рахунки  91 700                 3 782                 46 042 

2 Депозитнi рахунки       20                  19                 4 959 

3 Готiвка (каса)               3                  3                 4 

4 Iншi кошти               39                  21                 15 

5 Всього грошових коштiв  

 i їх еквiвалентiв   91 762                  3 825                 51 020 

Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.  

 

Iншi оборотнi активи 

 

До складу статтi "Iншi оборотнi активи" балансу Товариства (рядок 250) станом на  31.12.2012 р., 

31.12.2011 р. та 01.01.2011 р. включенi суми податкового кредиту i податкових зобов'язань з податку на 

додану вартiсть у сумi 4 746 тис. грн., у сумi 2 430 тис. грн. та 2 467 тис. грн. за окремими 

господарськими операцiями, розрахованими вiдповiдно до податкового законодавства України 

(податковi зобов'язання за отриманими авансами, податковi зобов'язання з iмпорту послуг, податковий 

кредит, непiдтверджений податковими накладними). 

 

Капiтал 

Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi  50 000 тис. грн. i 

розподiлений на 200 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний 

капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.  

Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал. 

Резервний капiтал становить менше 25% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й 

визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами 

акцiонерiв. На протязi 2011 року i звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв не приймалося 

рiшення щодо змiн розмiру резервного капiталу. Станом на 31.12.2012 р. сума резервного капiталу склала 

11 364 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 11 364 тис. грн. та на 01.01.2011 р. - 11 364 тис грн.  

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi Товариства станом на  31.12.2012 року складає  237 

113 тис. грн. станом на 31.12.2011 року  140 057 тис. грн., станом на 01.01.2011р. 106 263 тис грн. 



В складi додатково вкладеного капiталу станом на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р. та 31.12.2012 р. 

вiдображена сума емiсiйного доходу в сумi 14 712 тис. грн. 

До складу iншого додаткового капiталу включенi суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв i 

нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва.  Загальна сума iншого додаткового капiталу на 

31.12.2012 року складає 402 193 тис. грн.,  на 31.12.2011 року - 488 930 тис. грн. на 01.01.2011 р. - 584 091 

тис грн. Суми переоцiнки основних засобiв рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений прибуток 

пропорцiйно нарахуванню амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв. 

 

Позиковi кошти 

 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в  Таблицi № 15: 

Таблиця №15 

Позиковi кошти 

 

№  Показник                             На 31.12.2012 р. На 01.01.2012 р. На 01.01.2011 р. 

1 2                                                              3                         4                          5 

 

1 Довгостроковi позиковi кошти 

2 - банкiвськi позиковi кошти              88829                         41838                 - 

3 - небанкiвськi позиковi кошти             48703                                -             1057 

4 Поточнi позиковi кошти 

5 - банкiвськi позиковi кошти            221745                          76857            140315 

6 - небанкiвськi позиковi кошти                     -                        -  

7 Всього позиковi кошти            359277                        118695             141372 

 

 

Позиковi кошти Товариством отриманi в наступних валютах    (Таблиця № 16). 

Таблиця №16 

Валюта позикових коштiв 

 

№  Показник На 31.12.2012 р. На 31.12.2011 р. На 01.01.2011 р. 

1         2                 3                                       4                 5 

 

1 Долари США     354 535                    118 695             31847 

2 Євро                      4 742                              -           109127 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2012 р. складали   (Таблиця №17): 

Таблиця №17 

Ефективнi вiдсотковi ставки 

 

№  Валюта                 2012 рiк                2011 рiк 

1       2                 3                 4 

 

2 Долари США Libor 3m + 4% Libor 3m + 4% 

3 Євро                 11%                 11% 

 

Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за 

умовами договору до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо 

зобов'язання з повернення позикових коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий 

транш вiдображається в бухгалтерському облiку в якостi самостiйного зобов'язання, що характеризується 

окремим строком погашення. Вимоги про переведення довгострокової заборгованостi в короткострокову 

застосовуються до кожного траншу окремо.  

Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Товариства приблизно рiвна їх балансовiй 

вартостi. 

Товариство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв. 



 

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню   

Зобов'язання з плану з встановленими виплатами станом на 31.12.2012 р. визначенi наступним чином 

(Таблиця № 18): 

 

                                                                                                                            Таблиця №18 

№  Показник                                            Пенсiї  Iншi зобов'язання 

                                                           2012         2011 2012 2011 

1 2                                                          3           4                 5 6 

 

1 Суми, признанi в балансi:               11 855     10 140            3 055     4 162      

2 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi 

 результати:                                           6 302      2 962      734       982      

3 Змiни поточної  вартостi зобов'язань по 

 плану з установленими виплатами: 

4 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 1 сiчня                          28 304     24 754      4 913     2 897      

5 Вартiсть поточних послуг                  814          672      151      106      

6 Витрати по процентам                          3 381         2 972      519      359      

7 Актуарний збиток / (прибуток)  0              8 694      0      508      

8 Виплаченi винагороди                          -4 587     -3 783            -1 841      -273      

9 (Прибуток) от секвестра                 0             -562      0      0      

10 Вартiсть минулих послуг               0             -4 443      0      1 316      

11 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 31 грудня             27 912     28 304           3 742      4 913      

12 Суми, признаннi  в балансi: 

13 Поточна вартiсть зобов'язань по плану с  

 установленими виплатами, не забезпеченими 

 фондами                                        27 912     28 304      3 742    4 913      

14 Не признаний чистий актуарний (збиток) 

  / прибуток                                          -16 646     -18 949      21      21      

15 Не признана вартiсть минулих послуг        589      785      -708      -772      

16 Зобов'язання в балансi                           11 855         10 140      3 055    4 162      

17 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi  

 результати:     

18 Вартiсть поточних послуг                814        672      151      106      

19 Признаний актуарний збиток / (прибуток) 2 303      1 621     0      -27      

20 Витрати по процентам                             3 381      2 972     519      359      

21 Признана вартiсть минулих послуг    -196      -2 053     64      544      

22 Признаний (прибуток) от секвестра        0      -250        0      0      

23 ВСЬОГО                                            6 302      2 962 734      982      

 

1. Прогноз базується  на даних Альтернативного Розкриття iнформацiї 2011 (з врахуванням секвестра), 

наданого в звiтi за 2011 г. 

 

2. Прогноз на 2012 базується на актуарних допущеннях, прийнятих Товариством на 31.12.2011 и бази 

даних по персоналу/звiльненим/пенсiонерам на 31.12.2011. 

 

3. Передбачається, що подiї 2012 року (рiст заробiтної плати/окладiв, текучiсть, вихiд на пенсiю, вимоги 

колективного договору вiдповiдно соцiальних зобов'язань, якi пiдлягають оцiнцi,  та iнше) вiдповiдають 

прийнятим  актуарним допущенням на 31.12.2011. 

 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть  

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

Таблиця  №19 



Кредиторська заборгованiсть по валютах (стр. 530+стр.610) 

 

№  Показник          На 31.12.2012 р.    На 01.01.2012 р. На 01.01.2011 р. 

1 2                                 3                   4                 5 

 

1 Українськi гривнi 73 813                    220 766 262883 

2 Долари США         4 545                           393 - 

3 Євро                            6 041                                - 5 784 

4 Росiйськi рублi             64 994                        31 127 12 648 

5 Всього                        149 393                      252 286 281315 

 

Станом на 31.12.2012 р. та 01.01.2012 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства приблизно рiвна її балансовiй 

вартостi. 

 

В рядку 610 балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi зобов'язання, якi не пiдлягають 

вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця №20).  

 

Таблиця № 20 

 

Розшифрування рядку 610 балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 

 

№ з/п Зобов'язання                 На 31.12.2012 На 31.12.2011          На 01.01.2011 

1 2                                         3                 4 

 

1 Розрахунки за нарахованими  

вiдсотками                                        4 883             393                            1407 

2 Розрахунки за податковим  

кредитом                                        2 623           1 079                         5646 

3 Заборгованiсть  

некомерцiйного характеру              6 322           6155                           8899  

Разом                                                    13 828          7627                          15952 

 

                                                                            РЕАЛIЗАЦIЯ (ПРОДАЖ) 

 

  Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 21 

Таблиця № 21 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

 

№ Показник                                                      2012 рiк   2011 рiк 

1 2                                                                           3          4 

 

1 Реалiзацiя готової продукцiї(трубна продукцiя) 469745   512000 

 2  Реалiзацiя готової продукцiї(посуд)                   75928   80551 

3 Iнша реалiзацiя                                             41344   14441 

4              Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку   587017   606992 

5 Реалiзацiя готової продукцiї(трубна продукцiя) 1342283   1152488 

 6             Реалiзацiя готової продукцiї(посуд)                     94412   74554 

7 Всього реалiзацiя на експорт                              1436695   1227042 

8 Всього доходiв вiд реалiзацiї                            2 023712   1834034 

 

Витрати за видами 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi №22  

Таблиця № 22 

Склад основних витрат 



№  Показник                                               2012 рiк    2011 рiк 

1 2                                                                3                 4 

 

1 Сировина                                      1 345 299 1 359 909 

2 Газ, Електроенергiя i паливо                  73 383 86 891 

3 Оплата послуг з переробки сировини      14 920 8 980 

4 Амортизацiя основних засобiв                 75 496 84 172 

5 Заробiтна плата працiвникiв,  

 включаючи податки на заробiтну плату  141 630 112 183 

6 Транспортнi витрати                              126 685 104 317 

7 Iншi матерiали                                             51 791 45 179 

8 Пенсiйнi витрати - зобов'язання по  

 пенсiйному забезпеченню                           -  

9 Придбання iнших послуг                    118 902 47 314 

10      Податки, мито, екологiчний податок        2 855 2 947 

11 Ремонт i техобслуговування                     1 866 722 

12 Страхування фiнансових ризикiв i майна 29 914 19 310 

13 Змiна в залишках готової продукцiї i  

 незавершеного виробництва                 (18355) (33 340) 

14 Всього операцiйних витрат,  

 пов'язаних з виробництвом 

 та збутом  продукцiї                          1 964 386 1 838 584 

 

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця №23 

Таблиця №23 

Категорiї витрат 

№                         Показник                     2012 рiк 2011 рiк 

1                               2                                       3                       4 

 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї    1 673 059 1 600 603 

2 Адмiнiстративнi витрати                      72 910  54 098 

3 Витрати на збут                                 218 417  183 883 

4 Всього операцiйних витрат                 1 964 386  1 838 584 

 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали 

представленi переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, iнструментом, 

спецодягом. 

 

Iншi доходи та витрати   

 

Склад iнших доходiв наведено в Таблицi №24 

Таблицi №24 

Iншi доходи та витрати 

 

№  Показник                                                               2012 рiк 2011 рiк 

1 2                                                                                3 4 

 

1 Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв 11 493 2030 

2 Оренда активiв                                                      16 936 10777 

3 Списання кредиторської заборгованостi                     66 1 

4 Витрати на утримання соцiальної iнфраструктури  (1 994) (1493) 

5 Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi                    199 (3941) 

6 Прибуток/(збиток) вiд вибуття основних засобiв  (2 791) (742) 

7 Прибуток/(збиток) вiд операцiй придбання/продажу  

 валюти, чиста сума                                                     5788 1194 



8 Благодiйнiсть i добродiйнi внески                             (1 639)   (628) 

9 Iнше                                                                                (38416)   (39305) 

10 Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума              (10358)    (32107) 

 

Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв, в основному, включає чистий результат вiд операцiй з 

продажу метало брухту i металопрокату по яких Товариство виступає агентом, таким, що несе ризики, 

пов'язанi з володiнням товарами. 

 

Фiнансовi доходи 

 

Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi №25 

Таблиця № 25 

Фiнансовi доходи 

 

№                                                     Показник                  2012 р. 2011 р. 

1                                                           2                                         3     4 

 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших  

 позикових коштах                                                                     205     85 

2 Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських  

 та iнших позикових засобах                                                     874 16663 

3 Всього фiнансових доходiв                                                   1079 16748 

 

Фiнансовi витрати 

Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi №26 

Таблиця №26 

Фiнансовi витрати 

 

№ Показник                                  2012 р. 2011 р. 

1 2                                                   3  

 

1 Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових  

 коштах                                                   16150 12972 

2 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням по пенсiйному  

 забезпеченню                                    3 900 3331 

3 Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших  

 позикових засобах                        981 20334 

4 Всього фiнансових витрат        21 031 36637 

 

Податок на прибуток 

 

Кредит по податку на прибуток складається з таких компонентiв:  

 

№ п/п Показник                                    2012 рiк 2011 рiк 

    1         2                                                        3        4 

 

2 Поточний податок                        13503 13484 

3 Вiдстрочений податок                         5194 (8663) 

4 Витрати по податку на прибуто       18697 4821 

 

Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового облiку, що застосовуються в 

Українi, вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення ставки 

податку на суму прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi прибутку або збитку. Порiвняння 

очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче (Таблиця №27): 

Таблиця №27 



Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток 

 

№                                                    Показник 2012 рiк 2011 рiк 

1                                                          2                       3     4 

 

2 Прибуток до оподаткування                               29016 - 56546 

3 Розрахункова сума податку на прибуток по  

 встановленiй Кодексом ставцi 19 (21)%       6093 - 11875 

4 Податковий ефект статi, яка не вираховується або не  

 включається у витрати для цiлей оподаткування:   

4 - витрати, якi не включаються у витрати для цiлей 

 оподаткування                                                         12604 16696 

5 Витрати по податку на прибуток                  18697 4821 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi i МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi 

мiж балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для 

цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць враховується по 

ставцi 21% на 01.01.2012 та 19 % на 31.12.2012 р., як показано нижче (Таблиця №28, 29,30).  

  

Таблиця №28 

 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                     Станом на Вiднесено на  

                                                                      01.01.2011 прибуток або 

                                                                                   збиток 

1 2                                                                                   3 4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковська посуда"                                     20 508 (5127) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  

 виробництвi                                                                  7316 (1829) 

4 Аванси виданi                                                                22377 (5594) 

5 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання 50201 (12 550) 

6 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                       7793 1948 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню             14414 3603 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                         3816 954 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                         4255 1064 

 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                     713 178 

10 Всього вiдстроченого податкового активу            30991 7747 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                                                     (4803) 

 

Таблиця №29 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць  

 

№  Показник                                                                Станом на Вiднесено на  

                                                                                            31.12.2011 прибуток або  

                                                                                                   збиток 

1 2 3 4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 



2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ "Новомосковська посуда"      27 247 (5 722) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному виробництв         201 (42) 

4 Аванси  виданi                                                              2840 (596) 

5 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання       30288 (6360) 

6 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

7 Аванси отриманi                                                                  96 20 

8 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                      14 302 3 003 

9 Резерв на оплату вiдпусток                                                  5 626 1 181 

10 Резерв знецiнення ТМЦ                                                10 229 2 148 

11 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                             18 416 3 868 

12 Всього вiдстроченого податкового активу                      48 669 10 220 

13 Визнане вiдстрочене податкове  

 (зобов'язання)/ актив                                                                  3860 

 

Таблиця № 30 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                              Станом на Вiднесено на  

                                                                               31.12.2012 прибуток або 

                                                                                               збиток 

1 2                                                                               3               4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковська посуда"                                              35 354 (6 717) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  

 виробництвi                                                                              42  (8) 

4 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання     35 396  (6 725) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                                67 13 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                  14 910 2 833 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                                 5 131 975 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                                 7 983 1 516 

 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                            282 54 

10 Всього вiдстроченого податкового активу                     28091 5 391 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                                                                  (1334) 

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

. Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Товариством i його пов'язаними сторонами 

Протягом року Товариство здiйснило наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними сторонами  

(Таблиця №31). 

Таблиця №31 

Операцiї з пов'язаними сторонами за 2011 рiк 

 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу Сума купiвлi  

                                                  продукцiї, робiт, товарiв, робiт,  

                                                  послуг                 послуг 

1 2                                                   3                          4 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА                     517 066 1 068 897 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА                     230 132 - 

3 ТОВ IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН        90 206 - 



4 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ                      273 342 - 

5 INTERPIPE MIDDLE EAST FZE        50 672 - 

6 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ          6 386 - 

7 ВАТ IНТЕРПАЙП НТЗ                        10 815 456 

8 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ                        46 621 - 

9 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ                 - 5 322 

10 ЗАТ Нiкопольський ремонтний завод                 - 84 

11 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної оснастки- 1 042 

12 Разом                                                       1 225 240 1 075 800 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами за 2012 рiк 

 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу Сума купiвлi  

                                                  продукцiї, робiт, товарiв, робiт,  

                                                  послуг                  послуг 

1 2                                                               3 4 

 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА                         486843 714996 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА                         363586 - 

3 ТОВ IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН          176359 - 

4 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ                          202978 - 

5 INTERPIPE MIDDLE EAST FZE          114064 - 

6 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ            24011 - 

7 ВАТ IНТЕРПАЙП НТЗ                           8427 809 

8 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ                        50963 18 

9 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ                    - 5274 

10 ЗАТ Нiкопольський ремонтний завод        - 128 

11 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної  

 оснастки                                                      479 

12 Разом                                                       1427231 721704 

 

залишки в розрахунках мiж Групою i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi нижче (Таблиця 

№32):  

 

Таблиця №32 

Залишки в розрахунках мiж Групою та пов'язаними сторонами на 31.12.2011 

 

№  Найменування пiдприємства                          Сума                      Сума  

                                                                  заборгованостi         заборгованостi  

                                                                   пов'язаних сторiн    перед пов'язаними 

                                                                                           сторонами 

1 2                                                                                      3 4 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА                                                  592 196 591 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА                                                  55 283 - 

3 ТОВ IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН                                     7 147 - 

4 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ                                                   15 054 - 

5 INTERPIPE MIDDLE EAST FZE                                   50 673 - 

6 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ                                     5 825 - 

7 ВАТ IНТЕРПАЙП НТЗ                                                     2 445 443 

8 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ                                                     1 676 3 

9 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ                                             - 382 

10 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної оснастки                   - 297 

11 Разом 138 695 197 716 

 

Залишки в розрахунках мiж Групою та пов'язаними сторонами на 31.12.2012 



 

№  Найменування пiдприємства         Сума                 Сума  

                                                        заборгованостi заборгованостi  

                                                       пов'язаних сторiн перед пов'язаними 

                                                                                   сторонами 

1 2                                                                               3   4 

 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА                                         34734  34658 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА                                         94734  

3 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ                                         10931  

4 INTERPIPE MIDDLE EAST FZE                            68518  

5 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ                           14357  

6 ВАТ IНТЕРПАЙП НТЗ                                          9516  32 

7 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ 13920  

8 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ                                 -  554 

9 ЗАТ Нiкопольський ремонтний завод                                 -  13 

10 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної  

 оснастки                                                                        -  574 

11 Разом                                                                       246710  35831 

 

Продажi продукцiї, робiт, послуг Товариства пов'язаним сторонам здiйснювалися за звичайними цiнами. 

Закупiвлi проводилися також за ринковими цiнами. 

 

Залишки в розрахунках iз пов'язаними сторонами нiчим не забезпеченi i будуть погашенi грошовими 

коштами. Не було видано або отримано яких-небудь гарантiй. Протягом звiтного року i минулих рокiв.  

Товариство не нараховувало резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй заборгованостi зв'язаних сторiн.  

 

Iнформацiя за сегментами 

 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом 

Товариства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - 

"Виробництво  продукцiї" 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка 

проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на 

прибуток розглядаються з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти. 

Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i 

iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та 

вiдстрочених податкових активiв. 

 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 33. 

 

Таблиця № 33 

Господарськi сегменти 

 

№  Показник за 2011 рiк                           Виробництво Нерозподiленi Всього 

                                                            (продукцiї)                 статтi 

1 2                                                           3                                        4                 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям           1834034                                  1834034 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам           (         )                       (        )       (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                           15969                                  15969 

4 Фiнансовi доходи                                            х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток                               х   

7 Всього доходiв                                              1850003                                   1850003 



8 Собiвартiсть реалiзацiї                                 1600603                                   1600603 

9 Адмiнiстративнi витрати                        54098                                    54098 

10 Витрати на збут                                   183883                                    183883 

11 Iншi операцiйнi витрати                        47334                                    47334 

12 Iншi витрати                                                     742                                        742 

13 Фiнансовi витрати                                              х                          19889         19889 

14 Податок на прибуток                                           х                            4821           4821 

15 Всього витрат                                            1886660                         24710      1911370 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 пiдприємства                                             (36657)                         (24710)       (61367) 

17 Активи пiдприємства                               1107180                                 1107180 

18 Зобов'язання пiдприємства                        402117                                  402117 

19 Капiтальнi iнвестицiї                                  24141                                     24141 

20 Амортизацiя необоротних активiв        90046                                                          90046 

 

№  Показник за 2012 рiк                             Виробництво Нерозподiленi Всього 

                                                              (продукцiї)                 статтi 

1 2                                                                       3                  4                   5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям              2023712                    2023712 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам               (         )               (        )                   (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                           35122                                             35122 

4 Фiнансовi доходи                                               х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток                                 х   

7 Всього доходiв                                                   2058834                                     2058834 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                                      1673059                                     1673059 

9 Адмiнiстративнi витрати                             72910                                     72910 

10 Витрати на збут                                         218417                                     218417 

11 Iншi операцiйнi витрати                               42689                          42689 

12 Iншi витрати                                                           2791                            2791 

13 Фiнансовi витрати                                                х                  19952            19952 

14 Податок на прибуток                                               х                  18697            18697 

15 Всього витрат                                                    2009866                   38649           2048515 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 пiдприємства                                                       48968                   (38649)              10319 

17 Активи пiдприємства                                      1276943                                     1276943 

18 Зобов'язання пiдприємства                           561675                                      561675 

19 Капiтальнi iнвестицiї                                          36504                                      36504 

20 Амортизацiя необоротних активiв                80503                                      80503 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 34 

 

                                                                                              Таблиця № 34 

Географiчнi збутовi сегменти 

 

№ п/п Країна                                  2012 рiк        2011 рiк 

    1       2                                  3                      4 

 

1 Україна                    622 139 606 993 

2 Росiя                                 255 318 317 675 

3 Азербайджан                 247 633 332 384 

4 Казахстан                  206 567 126 965 

5 Бiлорусь                  193 388 187 770 

6 Сполученi Штати Америки169 152 43 926 

7 Iншi країни                 364 637 218 321 



8 Всього доходiв              2 058 834 1 834 034 

 

Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики  

Податкове законодавство.  

Податкове i митне законодавство в Українi може тлумачитися по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi 

державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Товариства i його 

вживання в ходi дiяльностi Товариства. Також iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, до яких у 

минулому в податкових органiв не було зауважень, будуть оскарженi. В результатi, податковi органи 

можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв i пенi. Податковi органи мають право 

перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля  їх завершення. При певних 

обставинах перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. 

 

Законодавство України в областi трансфертного цiноутворення на цей час не врегульовано. Iснує проект 

змiн до Податного кодексу щодо трансфертного цiноутворення. У випадку прийняття Верховною Радою 

України запропонованих змiн до Податкового Кодексу вiдносно трансфертного цiноутворення, 

розрахунки Товариства по податку на прибуток можуть зазнати значних змiн.  

 

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. 

Виходячи з власної оцiнки, а також  зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Товариства 

вважає, що можливi збитки по позовах можуть скласти 2 781 тис. грн. На цю суму Товариством визнанi 

витрати та створений резерв.  

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31  грудня 2012 року договiрнi зобов'язання Товариства по 

капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 2272 тисячi гривень. Керiвництво Товариства 

упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань. 

 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Товариство передало в заставу як 

забезпечення залучених позикових коштiв наступнi активи - суми показанi за балансовою вартiстю 

(Таблиця №35): 

 

Таблиця №35  

Активи, переданi в заставу,  активи, використання яких обмежено 

 

 

№        Показник                                    На 31.12.2012 р.                                 На 31.12.2011 р. 

                                                 Активи в       Вiдповiднi              Активи в Вiдповiднi 

                                                   заставi       зобов'язання                заставi          зобов'язання 

                                                   Пiдприємства           Пiдприємства 

1              2                                                     3          4                       5                 6 

 

1 Основнi засоби                                     649606  167445                  108094         118695 

2 Товарно-матерiальнi  

 цiнностi                                                           -    -                           - -  

3 Кошти в розрахунках                              700000 191832                           - - 

4 Всього                                                     1349606  359277                      108094 118695 

 

 

                     Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється щодо фiнансових 

ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику 

(включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i 

ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризику i 

встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i 

юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, 

направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму. 



 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не 

виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство 

пiддається  кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно 

непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи 

депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв 

суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня 

кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються 

щорiчно або частiше.  

 

Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi 

оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт. 

 

Керiвництво Товариства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi 

i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй 

фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.  

 

Товариство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. 

На думку керiвництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах 

на знецiнення вiдповiдних активiв. 

 

Концентрацiя кредитного ризику (за наявнiстю) 

У Товариства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена iнформацiя про загальну сукупну 

суму заборгованостi  найбiльших клiєнтiв i її частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської 

заборгованостi (Таблиця № 36):  

 

Таблиця № 36 

Загальна сукупна сума заборгованостi  найбiльших клiєнтiв 

 

№ п/п                 Показник                                                    31.12.2012 р. 01.01.2012 р. 01.01.2011 р. 

1                        2                                                                       3                   4                   5 

1 Сукупна сума дебiторської заборгованостi   

 10 найбiльших контрагентiв                                    244 536         235 575              305 012 

2 Їх частка в загальнiй сумi дебiторської  

 заборгованостi                                                                 76%              91%               89% 

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому 

iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: 

валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi ризики, 

наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти яким притаманний  ринковий ризик 

включають дебiторську заборгованiсть, кредити i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi 

iнструменти. 

 

Валютний ризик 

Товариство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, 

пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та 

євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в 

iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни 

курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi 

активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi. 



 

В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за 

станом на кiнець та початок звiтного перiоду: 

Таблиця № 37 

Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв 

 

№  Валюта На 31.12.2012 р.                                  На 31.12.2011 р. 

  Монетарнi   Монетарнi Разом Монетарнi    Монетарні       Разом  

      активи     зобов'язання          вплив      активи       зобов'язання      вплив 

  

1 2        3              4                  5      6        7                  8 

1 Долар  

 США 177 391   (359 080)            (181 689) 181 787     (119 088)          62 699 

2 Євро 39 329   (10 783)         28 546 30 348                  30 348 

3 Росiйськi  

 рублi     (64 994)      (64 994)       (31 127)    (31 127) 

3 Всього 216 720  (434 857              (218 137) 212 135     (150 215)           61 920 

 

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2012 року, якби курс iноземних валют по 

вiдношенню до гривнi вирiс/знизитися на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий прибуток до 

оподаткування за 2012 рiк був би на 21 814 тис. гривень менше/бiльше (на 31  грудня 2011 рiк  - на 6 192 

тис гривень бiльше/менше).  

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Доходи i грошовi потоки Товариства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн 

ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне  Товариство,  пов'язаний 

з позиковими засобами.  

На 31 грудня  2011 року i 31  грудня 2012 року банкiвськi кредити були залученi Товариством по 

фiксованiй вiдсотковiй ставцi. При цьому всiма кредитними договорами передбаченi положення, що 

дозволяють кредитору мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi 

iстотних змiн на фiнансових ринках. Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, пiддають 

Товариство ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки. 

 

Цiновий ризик 

Товариство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Товариства вiдсутнi 

значних iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику змiни товарних 

цiн. 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових 

зобов'язань. 

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i 

наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi термiну їх погашення. 

Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i 

кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання 

короткострокового фiнансування. 

 

Нижче,  наведенi зобов'язання Товариства по термiнах, що залишилися, до погашення вiдповiдно до 

договорiв. Суми, показанi в таблицi, - це не дисконтованi грошовi потоки згiдно з угодами.  

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31  грудня 2012 року 

(Таблиця №38): 

Таблиця № 38 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

 

№            Показник                                                              На 31.12.2012 р. 



п/п                                                          до 1 мiс.      Вiд 1 мiс.     Вiд 6 мiс.   Вiд 1 року      Всього 

                                                                              до 6 мiс.   до 1 року   до 5 рокiв   

 

1                2                                     3                4   5               6            7 

1 Кредити банкiв                         -                -   221745  88829            310574 

2 Кредиторська заборгованiсть             - 

     за товари, роботи, послуги                             135565        -                 -            135565 

3 Iншi поточнi зобов'язання           -               13828                           13828 

4Iншi фiнансовi зобов'язання                        -                            48703            48703 

5 Всього                                                  -               149393        221745    137532              508670 

 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 01 сiчня 2012 року 

(Таблиця №39): 

Таблиця №39 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

 

№  Показник                                         На 31.12.2011 р. 

                                     до 1 Вiд 1            Вiд 6      Вiд 1 Всього 

                                    мiсяця  мiсяця             мiсяцiв     року до 5        

                                                                              до 6 мiсяцiв    до 1 року    рокiв 

                                                                                

                                                          

1 2                                 3                 4         5                 6             7 

 

1 Кредити банкiв                        76857 41838 118695 

2 Кредиторська  

 заборгованiсть за  

 товари, роботи,  

 послуги                             244659                    244659 

4 Iншi поточнi  

 зобов'язання                                7627                       7627 

 

5 Всього                                         252286        76857 41838    370981 

 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

 

№  Показник                                         На 01.01.2011 р. 

                 до 1 Вiд 1           Вiд 6   Вiд 1         Всього 

                мiсяця мiсяця до 6   мiсяцiв до року до 5  

                мiсяцiв          1 року   рокiв 

1 2                  3 4          5                6        7 

 

1 Кредити банкiв- -         140 315    -        140 315 

2 Кредиторська  

 заборгованiсть за  

 товари, роботи,  

 послуги            - 265 363           -                 -         265 363 

4 Iншi поточнi  

 зобов'язання - 15 952           -                 -         15 952 

 

5 Всього              - 281 315          140 315    -         421 630 

 

Управлiння капiталом 

 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства як 



безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим 

сторонам.  

 

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств: 

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї Товариства повинен складати не менше      1  250 

мiнiмальних заробiтних плат; 

- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного 

фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Товариство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний 

капiтал i внести вiдповiднi змiни в Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального 

розмiру акцiонерного капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 
 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна Товариства i його зобов'язаннями 

вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2012 

року  715268 тис. грн., станом на 31.12.2011року 705063 тис грн.,станом на 01.01.2011року 766430 тис 

грн.. 
 

Подiї пiсля звiтної дати 
 

Товариство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 

01.01.2013 року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко 

продається на вiдкритому ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, 

на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання 

або замiни основних засобiв, скоректованої на погiршення їх фiзичного, функцiонального або 

економiчного стану i старiння.  Вартiсть основних засобiв пiсля переоцiнки, станом на  01.01.2013 року 

становитиме: 

Первiсна(переоцiнена) вартiсть   - 593 011 тис грн.   

Знос                                                -   45 168  тис грн. 

Залишкова вартiсть                      -  545 284 тис грн. 

 

     Пiсля  переоцiнки     До переоцiнки                            Змiни 

Первiсна(переоцiнена) вартiсть  593 011                                  965 535                             -375 083 

Знос      45 168                                   448 312                                -403 144 

Залишкова вартiсть    545 284                      517 223                               28 061 

 

 

Затвердження фiнансової звiтностi 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску Правлiнням ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 12 березня 2013 року  та пiдлягає затвердженню 

Загальними зборами Товариства. 

 

Керiвник                                                                          ________________ 

 

Головний бухгалтер                                                       ________________ 

 

 


