
Пiдприсмство П)rБЛItIНВ АКIЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙtr ПОВОМОСКОВСЬКИЙ

Органiзацiйно-правоваформагооподарювання Акцi
ВидеконоЙчноiдiяльноотi Виробництвотруб,пороlrmиотих

Додаmк 1

до Нацiоrrлrьпоm положеям (сrаlцарry)
бухrаrгерськоrо облiry l 'Зашьнi вшоm до фiнансовоi звiтностi"

[ата (рiц йояць, число)
заеЩПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕЩнпв зl сталl

Nз2), грошовi показнfiкн якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положенкями (отандаръми) бухгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнаноовоi звiтноотi
Бапаlrс (Звiт про фiнансовий стан)

3l грудня 2014 р.
Форма Лir1 Код за,Щ(У 1801001

Акти в
Код

Dялка
IIа початок

звiтного пепiодч
[Ia кiнець

звiтного перiоду

l 2 3 4

L Необоротнi аюпви
Немазерiаrьнi активи 1000 | з47 з84

первlона варпоть 100l 2о77 z2,76

накопичена амортизацrя l002 730 892

Незавершенi капiтальнi iнвеотицti l00, 34 064 з5 l58

основпi заооби l0l0 490 835 11| I|2

первlоне Bapтtoтb l0I 630 096 656 338

зно0 l0l2 l 39 2бt 2L5 226

нвестицlина нерJд(ом!оть 101 5

Первiсна BapTioTb iнвестицiйноi нерухомооп l0lб
Знос iнвестицiйноi яерlхомоотr I0l7

Щовгоотроковi бiологiчtli активи l020

Пёрвiона BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02l

Накопичепа амортизацiя довгострокових бlологtчних активtв |022

Щовгоотроковi фiнаноовi iнвеотицii:

якi облiков}тотьоя за методом ]лaoTi в капiталi

iнших пiдприемотв l030 51 370 72 861

ншi фiнансовi iнвеотяцii 1035

.Щовгоотрокова дебiторська заборгованiоть l040 l55

Ъ iдотроченi податковi активи l045 l 506 з 993

Гудвiл l050
0б0

Зал-Бок кошп" У ценФЙi ованих olpaxoBli\ резервних фондах 065

Iншi необоротнi активп 1090

I r095 579 277 564 5ll

П. Оборотнi активлl

Запаси l00 lz4289 ll5 б5б

E...6"r"i 10l 77 768 28 802

випобниtI 102 46 501 86 8з4

Гопrва продкцiя l l03 20 20

т l 104

l lоючнr бrологlчнl актнви ll0
Пепози ня l5

Векселi одфЬнi 120

йбirшька забоогованiоть за продчкцiю, товари, роботи, пооlryги |25 l75 87l [94 399

tr6;Бр""м заборгоiанiсть за розраý/нками:
за впданими авансами l 130 389 392 02з 1з1

1 135 27 боо 41 05з

поибчmк 13б |,l49 8 142

-п"6i*"bKa 

забопгованiоъ за DозDахчнками з нарахованих доходlв 140

l45

Iltша поточна дебimрська заборгованrоть l l 382 | 54,1

БrýчнФilБ"овi iнвеотицii lб0
lб5 2052

Готiвка lбб

р банк l67

Витрати майбутнiх перiодiв l 170

Часта пеоесmжовика v отDахових резервах lE0

у mму чиолi в:

резсрвах довгоотрокових зобов'язань

18l

резервж збиткiв або резервах належних впплат l 182



|/

резервах нез8роб-]енш преий l8з
1нших ста\овIгi резерва\ l84
[ншi оборошi акшви l90 21 950 б7 308

}'сього за оозлiлом П I195 742 536 l 451 05l
Ш. Необоротнi активи, }тримуванi для продая(у, та грJmи виб5rття 1200

Ба.панс 1300 1 321 t13 2 0l5 5б2

трований (пайовий) кап
Внеоки до незарееотрованого статутного капiталу
капiтал v дооцiяках

Вилlчений капiтал

п. Довгостооковi зобов'язання i забезпечення

пенсiйнi зобов'язання

[ншi,rовгосmоковi зобов'язання
10 85l

гостоков1 заоезпечення вfiтрат персонапу

v ToW чисm:

резерв довгооIрокових зобов'язань

IIL Поточнi зобов'язання i забезпечення
191 859

кредитороька заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями

140 251

з оплати прац1

Поrcчна кредиторська заборгованiоть за одержаними аваноами

Поточна кредиторська заборгованiоть iз внутрiшнiх розрах7нк
кредиюрська заборгованiсть за страховою дiяльнiоrc

l зЕ2 741
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротппми аюивамц

утриilqваними для продалry, та грJпши вибуття

l 321 813

КерЬник

{,"
Головний бртгалтер

Аптйпов Юрй Мпколайовllч

dъ
(д"

trt

Мовчан Вiкторiя Апато"fiвна



,Щата фiк, мiсяIъ, число)
Пiдшриемство IТУБЛIЧНЕ АкIЦонЕРнЕ ТоВАРиСТВо "ШТЕРПАIтI за е.ЩРПоУ

новомосковськлпi тр)rБнIй зАвод"
(наймеrryъання)

Звiт про фiнапсовi результати (Звiт про суqупший дохiд)
за Pilt 2014 р.

кода
2014l |2 l зl

05з931з9

Форма N2 Код за ДfitvДГ-ТВОtООЗ--]
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за аrrалогiчпий
шерiод

шопередЕього
DoI(T

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робil пос,тtт) 2000 |045474 1498 197
Чuсmi зарабленi сmржовi прелцii' 20 10

прелdi' пi dпuс aHi, валова cy.1,1a 201 ]
пре Mi i|, пе ре d aHi у пе ре сmр ахув ання 20]2
злliна резерву незаробленtlх пре.мiй, вацова су.h|а 2013
змiна часmкu пересmржовuкiв у резеовi незаробленuх поелцiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(юварiв,робiт, посщ.т) 2050 ( 949010 ) 1271 8з0
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховllлlu вuплаmсIJуlu 2070
Ваповий:

прибуток 2090 96464 226з67
збрrюк 2095 ) ( )

[oxid (вurпраmu) вid змiнu у резервах dовzосmроковttх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid з.пtiнu iHuttlx сmрсховuх pBepBiB 2] ]0
зhliна iHutllx сmраховuх резервiв, валова суh|а 2] ] ]
зh|lна часmкu пересmраховuкlв в lHulux cmpжoBllx резервж 21]2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 зз67lз 38038
у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варtпосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр аве d,пuв о ю в арmi сm ю

2121

doxid Bid первiсноео вuзнання бiалоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ь к о zоспо d арс ько i' про dукцi i

2]22

doxid Bid вuкорuсmання Koulпir, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2l 2з

Адмiнiстратив Hi вlтграти 2l30 ( 65490 ) ( 64584 )
tsIтграти на збут 2150 Iз2760 ) ( 165140 )
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( 49227 45601 )

у mому чuслl:
вumраmu Bid злiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I8l

вumраmu Bid первiсно?о вllзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiль с ь ко ео спо d ар с ько i' пр о dукцi i'

2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2190 l 85700
збиток 21 95 ( ) ( 10920

Доход вiд rlacTi в капiталi 2200 2149з t598з
Irшl фiнансовi доходи 2220
[нш доходи 2240 4з7з

у mому чuслl.
doxid Bid блаzоdiйноi' doпoiylozu

221 l

Фiнансовi витрати z25a ( з2626з ) ( 28805 )
Втрати вiд уrастr в капiталi 2255 ( )
Iншi вrтграти z270 ( ) ( 47з50
Прuбуmок (збulпок) Bid вплuву iнфляцitна MoHemapHi сmапmi 2275



/

Продовження додатка 2

Фiнансовий резуrrьтат до оподаткування:
прибr."юк 2290
збрrюк 2295 ( ||4697 ) ( 7|092 )

Вrграти (лохiд; з подап(у на приб1,"юк 2з00 9з80 (6646)

Прибl"ток (зби:гок) вiд приrrиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванIUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
приб\ток 2з5а
збрrюк 2з55 105317 ) ( 777з8 )

п. сукупни

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана.погiчний
перiод

попереднього
noKv

l 1 3 4

,ЩоочiIжа (уrцн"а) необоротrшоr aKTr,BiB 2400 7|448
.Щоочirпса (уrднка) фiнансовлгх tнструмекпв 2405
Накогпrченi щрсовi рlзншI1 24|0
Частка irшrого сукушrого доходу асоцiйованих та сшльнlD(
пiдпоиемств

241-5

Iнший сукутгrгий дохrд 2445
Iнший сукчпний дохiд до оподаткування 2450 7|448
Податок на прибl"тоц пов'язанr.й з iншим суIýпним доходом 2455 Lз575
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткуванIIя 2460 5787з
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 (105з 17) (l9865)

и

II. ЕЛЕМЕНТИ л витрА

IIазва cTaTTi Код
рrцка

за звiтний
перiод

3а ана.llогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 1 3 4

матерiальнi затрати 2500 90l466 l 155657
витрати на оглтатч гrоацi 2505 7605з 83905
Вiдрац.вання на соцiальнr захо,щ.r 25 10 278al 31 182
Амортизацiя 25 15 77|98 84661
Irmli операцiйнi вr.rграти 2520 l8зI22 22895з
Разом 2550 1265640 l584358

опЕр иних

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попередньог0
DокY

1 ) 3 4
Середrьорiчна кiлькiсть простr.оr акцiй 2600 |99712849 |97668620
Скоригована сере.щъорiчна кrлькiсть простих аюци 2605 |997|2849 |97668620
Чистий прибr,"юк (збrrюк) на одtry пDостч акцiю 26|0 (0,52734) (0,з9з27)
Скориговаштй чистий прибуток (зблrmк) на 

-n. 
:tч*

одну просту акшю й.;а,о*ць,оi: fua615 (0.527з4\ (0.39327)

!ивiденди на одFIу просту акцiю {/ý'l,У/*;:ъ;\q ь,2W0

л " lffi4*"****ltrв' \\,,.' ,t\eplB'Ith- 
_";#Д

головпийбргалтер ' 'Jhlrg"J 
:

rИ LьMC|-L4LJ: Ид 6

г [frffi*р{{рФа* ll g ДJI',' ,Антипов К)рй Миколайович

й

rr ufu4

{""p-i; la t

,фZd,

/ (-;/







Пiдприемство П}'БПIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО''IНТЕРtIАЙП
новомосковськиЙ тр}ъниЙ зАвод,,

.Щата (рiц мiсяць, чиоло)

за С.ЩРПОУ

коди
20 l5 0t 0l

05з93 1з9

(найменування)

Звiт про власЕий капiта.,I
за PiK 2014 р.

Форма ЛЪ4 Код за ЩУД Г-lВТiТбГ_l

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
строва-

ниЙ
(пайовий)
капiтал

Капiтал
У дооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлениЙ

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
IUIa-

чении
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
залишок на початок
рокY 4000 50000 386260 |47l2 1 1364 22з261 (639) 684958

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Вшrравлеrшя помилок 40l0
[ншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок рокy 4095 50000 386260 |47|2 1 1з64 22з261 (639) 684958

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
пепiод 4100 (1053 17) (1053 17)

Iнший сукупний
дохй за звiтний
перiод 4110
Дооцirша (уцi""а)
необоротних актлшiв 411l
,Щооцirп<а фцirша)
фiнансових iHcTplMeHTiB 4I|2
Накоштченi K}pcoBi
рiзницi 4113
Частка iншого сукупного
доходу асоцiйовашдr i
сйльнIж пйприемств 4||4
Iнший суrqшйй дохй 4116
Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування приб}тку
до зарOестрованого
капiтапr, 4205
Вiшахування до
резервrrого капiталr,, 421,0

Сlма чистого прибlтлу,
нiL,Iежнадо бюджоту
вiдповiдно до
законодавства 4215
Сума чистого прибlпсу
на створеннJI
спецiа,:ънlтх
(lrrльових) фондiв 4220



Счма чистого прибrткr,
на матерiа.lьне
заохоченнrI

Внески учасникiв:

BaHocTl з каIпт
Вилучення капiталу:

акцlй (часток)
Перепродаж вик}т-
ленрtх акцiй (часток)
Ану:товання викупле-
них акцiй (часток)

но1 вартост1 акцlи
Iншi змirи в капiталi
Придбаrшя (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

разом змiн v капiталi

г

Керiвник

Головний бухгалтер

,*,",,|;{-
Антипов Юрiй Миколайович

Мовчан Вiкторiя АнатолiiЪна
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