
Титульний аркуш 
 

29.11.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19-541 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Т.в.о. Голови Правлiння    Дьячков О.А. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139 

4. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., Новомосковськ, Сучкова, 115 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0569697501, 0569697611 

6. Адреса електронної пошти: Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://nmpp.interpipe.biz/investors/repo

rtingissuer/richna_fin_zvitnist/ 29.11.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 1252 

Адреса, телефон: 51200 Новомосковськ, Сучкова, 115, 0569697501 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 1 977 1 446 0 

    первісна вартість 1001 5 263 5 242 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 286 ) ( 3 796 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 597 37 068 0 

Основні засоби 1010 312 324 278 836 0 

    первісна вартість 1011 761 884 720 349 0 

    знос 1012 ( 449 560 ) ( 441 513 ) ( 0 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 126 770 126 770 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 466 668 444 120 0 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 199 153 417 365 0 

Виробничі запаси 1101 110 125 247 833 0 

Незавершене виробництво 1102 87 700 169 315 0 

Готова продукція 1103 1 328 217 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1 171 851 1 212 839 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 362 912 398 414 0 

    з бюджетом 1135 14 670 58 483 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 238 501 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 700 925 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 52 743 44 476 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 4 218 5 436 0 

Усього за розділом II 1195 1 807 247 2 137 938 0 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 2 273 915 2 582 058 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 000 50 000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 96 817 74 557 0 

Додатковий капітал 1410 14 222 14 222 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 11 364 11 364 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 313 506 584 016 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 504 ) ( 1 845 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 485 405 732 314 0 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 44 226 44 226 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 929 070 873 256 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 973 296 917 482 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 374 686 476 452 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 042 2 808 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 354 1 621 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 7 038 7 930 0 

    одержаними авансами 1635 21 481 12 552 0 

    розрахунками з учасниками 1640 1 377 1 377 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 27 575 28 260 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 378 661 401 262 0 

Усього за розділом IІІ 1695 815 214 932 262 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 2 273 915 2 582 058 0 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3 145 739 1 974 941 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 741 078 ) ( 1 710 351 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 404 661 264 590 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 153 925 269 940 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 60 716 ) ( 62 548 ) 

Витрати на збут 2150 ( 95 297 ) ( 106 037 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 195 578 ) ( 146 680 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 206 995 219 265 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 3 72 

Інші доходи 2240 100 011 106 867 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 47 818 ) ( 41 357 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 8 498 ) ( 309 885 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 250 693 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 25 038 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 443 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 248 250 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 25 038 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 248 250 -25 038 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 632 972 1 524 195 

Витрати на оплату праці 2505 149 505 146 958 

Відрахування на соціальні заходи 2510 32 394 29 692 

Амортизація 2515 35 520 40 295 

Інші операційні витрати 2520 130 773 152 972 

Разом 2550 2 981 164 1 894 112 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 198 727 162 199 937 550 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 198 727 162 199 937 550 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,249200 -0,125230 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,249200 -0,125230 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 05393139 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

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) 3000 3 527 893 2 122 512 

Повернення податків і зборів 3005 71 596 122 414 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 71 596 122 414 

Цільового фінансування 3010 2 515 2 039 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 37 465 28 333 

Надходження від повернення авансів 3020 109 087 746 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 628 1 221 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 063 057 2 404 810 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 256 698 ) ( 1 569 023 ) 

Праці 3105 ( 116 029 ) ( 114 173 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 31 048 ) ( 29 890 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 41 510 ) ( 39 542 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 365 772 ) ( 403 154 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 26 845 ) ( 157 296 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 032 317 ) ( 2 347 037 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -57 978 21 960 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 76 227 12 698 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 22 120 ) ( 11 163 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 54 107 1 535 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 72 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 1 341 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 55 258 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 341 -55 186 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 212 -31 691 

Залишок коштів на початок року 3405 52 743 61 074 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -3 055 6 504 

Залишок коштів на кінець року 3415 44 476 35 887 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 50 000 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 0 485 405 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 50 000 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 0 485 405 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 248 250 0 0 248 250 0 248 250 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 -1 341 -1 341 0 -1 341 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -22 260 0 0 22 260 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -22 260 0 0 270 510 0 -1 341 246 909 0 246 909 

Залишок на кінець року  4300 50 000 74 557 14 222 11 364 584 016 0 -1 845 732 314 0 732 314 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки 

 

до консолiдованої фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та його дочiрнього 

пiдприємства  ТОВ "Новомосковський посуд" (надалi - "Група") за 9 мiсяцiв 2021року 

 

Загальна iнформацiя про Групу  

 

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", та його 

дочiрнє  пiдприємство  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новомосковський посуд"  

далi за текстом -  "Група ", створена згiдно з вимогами  чинного законодавства України.  

 

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

iдентифiкацiйний код - 05393139, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230,  зареєстроване 

виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi 25 квiтня 1996 

року, має скорочену назву АТ " Iнтерпайп  НМТЗ". 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новомосковський посуд" iдентифiкацiйний код - 

33905850, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 240,  засноване вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" № 50 вiд 16.11.2005 року, зареєстроване виконавчим 

комiтетом Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi 03.12.2005 року, номер 

запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 12291020000000354. Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю АОО №453271 вiд 03.12.2005р. Частка АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в 

статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд"  складає 100 %.  

 

Група знаходиться за адресою: Україна, 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 115,  мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211900000, Сторiнка в мережi Iнтернет: 

nmpp.interpipe.biz, електронна адреса Групи: info@nmpp.interpipe.biz. 

 

Група провадить свою господарську дiяльнiсть та володiє виробничими потужностями, в 

Українi та не має активiв на тимчасово окупованих територiях Автономної Республiки Крим та 

частин Луганської та Донецької областей. 

 

Основним видом дiяльностi  Групи є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних труб, 

виробництво та реалiзацiя емальованого посуду. Основними видами продукцiї є: труби 

нафтопровiднi середнього дiаметру, труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру, посуд 

емальований. Окрiм виробництва Група  здiйснює послуги з нанесення iзоляцiйного 

антикорозiйного покриття. 

 

Заява керiвництва про економiчне середовище, вiдповiдальнiсть за пiдготовку,затвердження i 

подання консолiдованої фiнансової  звiтностi. 

 

На дiяльнiсть Групи, як i на всi пiдприємства цiєї  галуза, чималий вплив має зовнiшнє 

економiчне становище та податкова полiтика держави. Група, функцiонує в нестабiльному 

середовищi, що пов'язане з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльною ситуацiєю в 

Українi, оскiльки  зберiгаються ризики зростання iнфляцiї, замороженого воєнного конфлiкту 

та  негативних демографiчних коливань. 

 

Жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує  Групу постiйно 



удосконалювати технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним 

зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї.    Проблемними 

питаннями для Групи   є:  

 

1.Загострення конкуренцiї на свiтових ринках. 

 

2.Зростання залiзничних тарифiв та цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi 

собiвартостi продукцiї.  

 

3.Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя. 

 

4.Коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як вiтчизняних 

так i iноземних споживачiв.  

 

5.Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

 

 Група в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримуються вимог чинного 

законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють 

певнi ризики для Групи                          У зв'язку з численними змiнами, що вносяться 

до чинних законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також 

залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому 

рiвнi. Деякi важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя 

дає можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового 

регулювання. Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в 

короткi термiни. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД, 

впливає на ринкову поведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й 

гарантiям експлуатацiйної надiйностi.Вплинути на дiяльнiсть Групи можуть такi змiни, як: 

 

- Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних 

засобiв; 

 

- Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

 

- Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

 

- Вихiд на новi ринки збуту. 

 

   Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд 

успiху українського     уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної 

ситуацiї на разi складно передбачити. 

 

Основа складання.  Консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена 

вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).   

 

 Консолiдована фiнансова звiтнiсть  Групи  є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, 

яка є сформованою з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 

дiяльностi та грошових потокiв Групи, для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  При формуваннi  цiєї фiнансової 

звiтностi  Група  керувалась  також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних 

актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання  консолiдованої 



фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать  вимогам МСФЗ.  Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть складена вiдповiдно до якiсних характеристик, якi викладенi в Концептуальнiй основi 

пiдготовки i надання фiнансової звiтностi (далi - Концептуальна основа). Повний комплект 

консолiдованої фiнансової звiтностi включає: 

 

а)Консолiдований  Баланс(звiт про фiнансовий стан); 

 

б) Консолiдований Звiт про фiнансовi результати(звiт про сукупний дохiд); 

 

в) Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв(по прямому методу); 

 

г) Консолiдований Звiт про  змiни у власному капiталi 

 

Група  у фiнансовiй звiтностi за перiод, що закiнчився 30.09.2021 р., не застосовувало 

достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї.  

 

Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу  

поправок та iнтерпретацiй до МСФЗ на фiнансову звiтнiсть. 

 

Принципи консолiдацiї. Подана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за винятком деяких основних засобiв i фiнансових 

iнструментiв, якi облiковуються за переоцiненою або справедливою вартiстю на кожну звiтну 

дату, як пояснюється нижче. При складаннi  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  

використанi  показники рiчної фiнансової звiтностi  материнського  пiдприємства  АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" та дочiрнього пiдприємства  ТОВ "Новомосковський посуд". 

 

Пiдприємство вважається контрольованим в разi, якщо : 

 

o має владнi повноваження щодо пiдприємства - об'єкта iнвестицiй; 

 

o має права, несе ризики по змiнним результатами дiяльностi пiдприємства-об'єкта iнвестицiй; 

 

o може використовувати владнi повноваження щодо пiдприємства-об'єкта iнвестицiй з метою 

впливу на величину змiнного результату. 

 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  проводить оцiнку наявностi контролю над об'єктом iнвестицiй, якщо 

факти та обставини вказують на те, що вiдбулися змiни в одному або бiльше з трьох елементiв 

контролю, перерахованих вище. 

 

Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства починається тодi, коли   материнське  пiдприємство  

отримує контроль над дочiрньою органiзацiєю i припиняється в момент втрати контролю над 

нею. Зокрема, доходи i витрати дочiрньої органiзацiї, придбаної або проданої протягом року, 

включаються в консолiдований звiт про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд з моменту 

отримання  материнським пiдприємством   контролю i до дати, на яку  материнське 

пiдприємство  перестає контролювати дочiрню органiзацiю. 

 

Прибуток або збиток i кожен компонент iншого сукупного доходу розподiляється мiж 

акцiонерами                                   АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та не контролюючих 

часток. Загальний сукупний дохiд дочiрнього пiдприємства розподiляється мiж акцiонерами АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ"  i частками, навiть якщо це веде до виникнення негативного залишку по 

не контролюючих часток. При необхiдностi в фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств 



вносяться коректування для приведення використовуваних ними принципiв облiкової полiтики у 

вiдповiднiсть з принципами облiкової полiтики Групи. 

 

Всi внутрiшньо груповi активи i зобов'язання, власний капiтал, прибуток, збитки i рух грошових 

коштiв за операцiями мiж пiдприємствами Групи при консолiдацiї виключаються. 

 

Безперервнiсть дiяльностi Групи. Консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена  

виходячи з припущення, що Група буде проводити  свою дiяльнiсть  на безперервнiй  основi  

в досяжному майбутньому,  що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi 

звичайної дiяльностi.  Таке припущення формувалось виходячи з професiйного судження 

керiвництва, що враховувало фiнансовий стан АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  та його дочiрнього 

пiдприємства, iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому 

та доступ до фiнансових ресурсiв, а також вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на 

майбутню дiяльнiсть Групи.  

 

З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву COVID-19, 

здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 р 

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження 

COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 

13 березня 2020 року - про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в 

Європi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому свiту з метою боротьби з 

поширенням COVID-19, призводять до необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає 

на Групу, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання 

поширенню iнфекцiї: 66% спiвробiтникiв Товариства про вакцинованi. Для зменшення ризику 

щодо впливу подiй на фiнансову дiяльнiсть Групи, пов'язаних зi сполохом коронавiрусу 

COVID-19, Група  вживає  належнi заходи на пiдтримку стабiльностi  та безперервностi її  

дiяльностi. Зазначенi вище подiї,  не є такими що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток  

Групи, не є такими, що спричиняють будь-якi невизначеностi щодо безперервної дiяльностi 

Групи, i не потребують коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi, та примiтках до неї. 

 

Керiвництво Групи не володiє iнформацiєю про намiр лiквiдувати Групу,  чи припинити 

дiяльнiсть та не має реальної альтернативи таким заходам. Оцiнюючи доречнiсть припущення 

про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо 

майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим 

перiодом. 

 

Ознаки наявностi умов або подiй, що викликають сумнiви в здатностi Групи продовжувати свою 

дiяльнiсть безперервно, вiдсутнi. 

 

  Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу  Групи в 

нинiшнiх умовах.  

 

 Управлiнський персонал   Групи  несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку  консолiдованої 

фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає усi суттєвi аспекти фiнансового стану Групи  

станом на 31.12.2020 року i результати її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному 

капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкових 

полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ). Випуск консолiдованої фiнансової звiтностi з метою оприлюднення 

здiйснюється  на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999року №996-XIVстаття 14, пункт 3, пiсля затвердження її Загальними 



зборами  АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".  Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах 

гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої 

тисячi, якщо не вказане iнше. 

 

Облiкова полiтика Групи  забезпечують вiдповiднiсть консолiдованої фiнансової iнформацiї 

наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi консолiдованої 

фiнансової звiтностi:  

 

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює 

Група  (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 у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку. 

 

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

наступними (Таблиця № 1): 

 

Курси iноземних валют         

Таблиця № 1 

 

№ Валюта Станом на 30.09.2020р. Станом на 30.09.2021 р. 

 

1 2 3 4 

 

1 Росiйський рубль 0,35955 0,36590 

 

2 Долари США 28,2989 26,5760 

 

3 Євро 33,1309 30,9810 

 

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

 

Звiтнiсть за  сегментами.     Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її 

керiвництвом i стосується частин Групи, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi 

сегменти визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного 

управлiння Групи. Група визначила, що її вищим органом операцiйного управлiння є 

представники її вищого керiвництва, i внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для 

нагляду за операцiйною дiяльнiстю i ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать 

основою для подання цiєї iнформацiї. 

 

 



На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

 

Сегмент      Дiяльнiсть сегмента 

 

Виробництво трубної продукцiї        Виробництво та продаж трубної продукцiї 

 

Група не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов'язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

 

Основнi засоби Основними засобами в Групi  є матерiальнi об'єкти, якi утримуються для 

використання у виробництвi, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та 

використовуватимуться, за очiкуванням, протягом бiльше одного року  та вартiсть яких  

складає  20000,00 грн.та бiльше за одиницю. 

 

 Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю. 

 

Придбання основних засобiв враховується 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. 

 

Для оцiнки пiсля визнання Група  застосовує модель переоцiнки. 

 

 Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю за мiнусом подальшої  накопиченої 

амортизацiї  та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

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 .                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Термiн експлуатацiї 

 

Таблиця № 2 

 

№  Показник Термiн експлуатацiї, рокiв 

 

1 2 3 

 

1 Будiвлi i споруди 15-30 

 

2 Передавальнi пристрої 10 

 

2 Виробниче устаткування 5 

 

3 Транспортнi засоби 5 

 

4 Iншi основнi засоби 4 

 

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання,  доставлений до 

мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка 

вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на 

дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв формується виходячи з ринкової вартостi лому, 

що мiститься в об'єктi, i переглядається раз в три роки при проведеннi переоцiнки. 

 

До категорiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв(МНМА) вiдносяться предмети, 

очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує1рiк, але вартiсний  критерiй 

одиницi, не перевищує 20000,00грн, без суми ПДВ. 

 

Квалiфiкацiйним  активом визнається  актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для 

пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом, для 

цiлей класифiкацiї активiв в якостi квалiфiкованих, вважається термiн, який перевищує 24 

мiсяцiв. 

 

Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 

виробництвом активу який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до 

планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. 

Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були 

понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Групою  

в зв'язку з залученням позикових коштiв. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть Товариство володiє  нерухомiстю, наданою в оренду  дочiрньому 

пiдприємству та зайнятою ним. Така нерухомiсть не визнається iнвестицiйною нерухомiстю у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки з погляду Групи вона є нерухомiстю, що зайнята 

власником.  

 

Нематерiальнi активи. Нематерiальний актив  первiсно оцiнюється  за собiвартiстю. 

 

Подальшi видатки на нематерiальний актив визнаються  як витрати на момент їхнього 



понесення за винятком випадкiв, коли:  вони становлять частину собiвартостi нематерiального 

активу або  цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

 

 Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за собiвартiстю  за вирахуванням сум 

накопиченої амортизацiї i  накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi 

 

 Нематерiальнi активи в основному включають програмне забезпечення i iншi нематерiальнi 

активи.   

 

 Облiк нематерiальних активiв  ведеться  по кожному об'єкту нематерiальних активiв. 

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийнято рiвною нулю. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється впродовж термiну їх корисного використання, який 

встановлюється при визнаннi цього об'єкту активом(при зарахуваннi на баланс).  

 

Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується, 

нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї - не амортизується, а 

перевiряється на зменшення корисностi.  

 

Термiн корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. 

 

Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу   

 

Амортизацiя  починається, коли цей актив стає придатним до використання, тобто доставлений 

до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом. 

 

 Амортизацiю слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняється визнання цього 

активу.  

 

Амортизацiя  визнається в прибутку або збитку. 

 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається  на кiнець кожного фiнансового року. 

 

Припинення визнання нематерiальних активiв,здiйснюється в разi його вибуття, або  якщо вiд 

його використання не очiкується  майбутнi економiчнi вигоди. 

 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв. Активи переглядаються  Групою на предмет 

зменшення корисностi тодi, коли подiї i обставини вказують на те, що балансову вартiсть не 

буде можливо вiдшкодувати. Збиток вiд зменшення корисностi визнається у сумi, на яку 

балансова вартiсть активiв перевищує їхню вартiсть вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування є 

бiльшою з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi 

використання. Для цiлей оцiнки зменшення корисностi активи групуються за найменшими 

рiвнями, для яких iснують окремi потоки грошових коштiв, якi можна визначити (одиницi, якi 

генерують грошовi кошти). 

 

Оренда. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, грунтується 

на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її 

виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право 



користування активом у результатi цiєї угоди.              Група  як орендар, платежi за 

операцiйною орендою визнає, як витрати у консолiдованому  звiтi про сукупний дохiд за 

лiнiйним методом протягом всього строку оренди. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Група класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську 

заборгованiсть та наданi позики. Група визначає категорiю фiнансових активiв при їх 

первинному визнаннi. 

 

Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Група 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.  

 

 Зобов'язання. Група визнає зобов'язання тiльки тодi, коли актив отриманий, або коли 

пiдприємство має безумовну угоду придбати актив за умови, що його оцiнка може бути 

достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому 

внаслiдок його погашення. 

 

Фiнансовим зобов'язанням визнається будь-яке контрактне зобов'язання надати грошовi кошти 

iншому пiдприємству.   Фiнансовi зобов'язання Групи  включають торгову та iншу 

кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики. До позикових коштiв, 

визнаних у фiнансовiй звiтностi,включаються банкiвськi кредити i небанкiвськi позиковi кошти.  

 

Поточна торгiвельна та iнша  кредиторська заборгованiсть оцiнюється на момент первiсного 

визнання  та вiдображається  у консолiдованої фiнансової звiтностi  за справедливою вартiстю. 

 

Справедлива вартiсть визначається  як цiна,  яка була б сплачена  за передачу  зобов'язання  у 

звичайнiй операцiї  мiж учасниками  ринку  на дату  проведення операцiї. 

 

Позиковi кошти враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на 

проведення операцiї. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень(за вирахуванням витрат на 

проведення операцiї) i вартiстю погашення визнається у складi прибутку або збитку впродовж 

перiоду, на який були залученi позиковi кошти.  

 

Зобов'язання Групи  класифiкуються на довгостроковi  зобов'язання  та  поточнi 

зобов'язання.. 

 

Зобов'язання класифiкуються  як поточнi,  за винятком випадкiв, коли Група  має безумовне 

право вiдстрочити погашення зобов'язання, щонайменше,на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.  

 

Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi за їхньою справжньою вартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд 

виду зобов'язання i умов їх виникнення. 

 

Зобов'язання, якi були спочатку класифiкованi як довгостроковi, але термiн погашення яких на 

дату балансу менше 12 мiсяцiв, пере класифiкуються в короткостроковi. 

 

Короткостроковi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

 



Виплати працiвникам. Визнання, оцiнку, облiк виплат спiвробiтникам вiдображаються Групою у 

бухгалтерському облiку i  консолiдованої фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 19 "Винагород 

працiвникам".  

 

 Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, що їх надає Група  в обмiн на послуги, 

наданi працiвниками. 

 

 Група здiйснює оплату працi працiвникiв  згiдно затвердженим штатним розписом, 

встановленими тарифними ставками, з використанням даних табельного облiку робочого часу. 

 

Забезпечення.    Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Група 

має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим 

ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi 

вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити.   Забезпечення переоцiнюються 

щорiчно . Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у 

консолiдованому  звiтi про сукупний дохiд щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та 

витрат.    Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання 

зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, 

вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком 

зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. 

 

  В Групi   створенi   резерви   на : 

 

- забезпечення на виплату вiдпусток,  

 

- забезпечення пенсiйних виплат,згiдно списку №1 та № 2, 

 

- забезпечення на судовi справи та штрафи, 

 

- iншi забезпечення.  

 

Забезпечення на виплату вiдпусток Сума забезпечення на виплату вiдпусток визначається  

Групою  щомiсячно як, кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток iндивiдуально по 

працiвникам* середню зарплату за звiтний перiод по кожному працiвнику за звiтний рiк * k 

 

k - коефiцiєнт, що враховує ставки за нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соцiальне страхування на заробiтну плату. 

 

Iнвентаризацiя  резерву вiдпусток проводиться щоквартально з вiдображенням результату в 

складi  операцiйних доходiв чи витрат Групи. 

 

Залишок забезпечення на оплату вiдпусток, включаючи вiдрахування на державне соцiальне 

страхування з цих сум, станом на кiнець звiтного року визначається за розрахунком, який 

базується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками Групою щорiчної вiдпустки та 

середньоденної оплати працi працiвникiв. 

 

Забезпечення на судовi справи та штрафи. Забезпечення створюються на покриття судових 

витрат, якi можуть бути визнанi внаслiдок програшу в судових процесах. Забезпечення 

створюється у разi, коли  вiрогiднiсть застосування до Групи  штрафних санкцiй, стягнення 

пенi  та iнших додаткових платежiв становить 100%  вiдсоткiв за оцiнкою юристiв. 

 



Iншi забезпечення. Група створює iншi забезпечення за пiдсумками роботи за рiк згiдно умов 

Колективного договору  для покриття витрат, якi будуть понесенi в наступних звiтних перiодах, 

але за своєю суттю вiдносяться до поточного перiоду.  Витрати по створенню забезпечення на 

виплату винагороди за пiдсумками роботи за рiк включаються до витрат на персонал та 

вiдповiднi соцiальнi нарахування в складi iнших операцiйних витрат. 

 

Забезпечення на пенсiйнi програми з визначеною виплатою.  Група  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.  

 

Група  також надає на певних умовах одноразовi виплати  по закiнченню  трудової дiяльностi.  

 

Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно на пiдставi  актуарних  

припущень з використанням методу прогнозованої умовної одиницi.  

 

Зобов'язання у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, визнається  в 

консолiдованої фiнансової звiтностi, як  теперiшня  вартiсть  наданих  працiвниками  

поточних послуг  з урахуванням  вартостi  ранiше наданих працiвниками  послуг  внаслiдок 

скорочення програми, за рахунок зменшення працiвникiв та будь якого прибутку та збитку при 

виплатi, визначених згiдно розрахунку  актуарiя. 

 

Умовнi активи та зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у консолiдованому  звiтi про 

фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається коли надходження 

економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у консолiдованому  

звiтi про фiнансовий стан, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення 

зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути 

достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком 

випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є 

малоймовiрною. 

 

Податок на прибуток  Облiк податку на прибуток ведеться по витратах(доходах) з податку на 

прибуток i складається з поточного податку на прибуток з урахуванням вiдстроченого 

податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. Розрахунок вiдстрочених 

податкових активiв i зобов'язань при визначеннi суми витрати(доходу) з податку на прибуток за 

даними бухгалтерського облiку проводиться на кiнець звiтного року.. Поточний податок на 

прибуток : сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi(вiдшкодуванню) вiдносно 

оподатковуваного прибутку(податкового збитку) за перiод визначений вiдповiдно до правил, 

встановлених податковими органами. Поточнi податковi зобов'язання(активи) за поточний або 

попереднiй перiоди розраховуються з використанням ставок податкiв (вiдповiдно до 

податкового законодавства), якi були офiцiйно прийнятi або з високою мiрою вiрогiдностi 

очiкуються до прийняття на дату звiтностi.. Вiдкладенi податковi зобов'язання - суми податку на 

прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних 

тимчасових рiзниць.. Вiдкладенi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що 

пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до : тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню; перенесенням невикористаних податкових збиткiв на майбутнi 

перiоди; перенесенням невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 

 

 

 

 



      Товарнi  - матерiальнi активи :  Запаси класифiкувати по наступних видах: 

 

- Сировина; 

 

- Матерiали; 

 

- Паливо; 

 

- Запаснi частини; 

 

- Товари; 

 

- Малоцiннi i швидкозношуванi предмети; 

 

- Незавершене виробництво; 

 

- Напiвфабрикати; 

 

- Готова продукцiя. 

 

 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається Групою  їх найменування. 

 

Запаси облiковуються  по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. 

(П.9 МСФО Собiвартiсть запасiв визначається згiдно    п.п. 10-27 МСБО 2 "Запаси". 

 

Собiвартiсть запасiв включає  витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, 

понесенi з метою забезпечення поточного мiсцезнаходження i стану запасiв. 

 

 Вартiсть запасiв, придбаних за iноземну валюту,перераховується у функцiональну валюту з 

використанням курсу на дату операцiї. У випадку якщо запаси отримуються на умовах видачi 

авансу, їх вартiсть перераховується у функцiональну валюту з використанням курсу на дату 

видачi авансу.  

 

При вiдпуску сировини, матерiалiв, палива, запасних частин,малоцiнних i швидкозношуваних 

предметiв, у виробництво, продаж  або iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється  по методу 

ФIФО(собiвартостi перших за часом надходжень запасiв). 

 

Запаси у виглядi напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї, 

товари на комiсiю що знаходить в порту, оцiнюються по методу середньозваженої собiвартостi. 

 

Надлишки (недостачi) готової продукцiї, отриманi в перiод iнвентаризацiї i при реалiзацiї 

готової продукцiї,оцiнюються(списуються) за собiвартiстю виробництва аналогiчної продукцiї 

поточного перiоду. Результати такої оцiнки вiдносяться в зменшення собiвартостi реалiзованої 

продукцiї перiоду.  

 

Запаси, вiд використання яких не очiкується отримання економiчних вигод в майбутньому та 

собiвартiсть яких не може бути вiдшкодована (пошкодженнi,застарiлi) та  не вiдповiдають 

визначенню  активiв  списуються з консолiдованого балансу. 

З метою вiдображення  запасiв у консолiдованої  фiнансовiй звiтностi  на кожну дату балансу 

Група оцiнює запаси за чистою вартiстю реалiзацiї  шляхом створення резерву (забезпечення)  

знецiнення  запасiв.   



 Резерв   на знецiнення запасiв створюється  шляхом визначення  чистої вартостi реалiзацiї   

запасiв,   на пiдставi  порiвняння  балансової вартостi  запасiв з ринковою  вартiстю  

подiбних запасiв   та коефiцiєнту оборотностi запасiв. Резерв   на  знецiнення запасiв 

переоцiнюються щокварталу. 

 

Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю, виключається 

зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв по 

мiсцях експлуатацiї i вiдповiдних матерiально-вiдповiдальних особах впродовж термiну їх 

фактичного використання.. Сума транспортно-заготiвельних витрат(ТЗР), що враховуються на 

окремому субрахунку "Транспортно-заготiвельнi витрати" i якi неможливо вiднести 

безпосередньо в собiвартiсть придбаних запасiв розподiляються по методу середнього вiдсотка 

при визначеннi суми ТЗР, на запаси,якi вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi i 

т. п.) за звiтний мiсяць. . Вiдповiдно до норм п. 10-15 МСФО 2 "Запаси" облiк отриманих вiд 

пiдприємств - постачальникiв сум збiльшення або зменшення вартостi запасiв, вирахуванi 

вiдповiдно до коливань валюти до нацiональної валюти проводяться, як додаткова вартiсть 

вiдповiдної одиницi запасiв. У випадках неможливостi вiднесення сум збiльшення або 

зменшення вартостi запасiв на вiдповiдну одиницю запасiв : для основної сировини ведеться  їх 

облiк на окремому субрахунку "Iншi матерiали". Подальше вiднесення вартостi запасiв з 

окремого субрахунку "Iншi матерiали"проводиться на випуск готової(виробництво) продукцiї 

поточного перiоду пропорцiйно вартостi основної сировини списаної на виробництво продукцiї 

по типових представниках; - для iнших ТМЦ суми збiльшення або зменшення вартостi запасiв, 

вирахуванi вiдповiдно до коливань валюти до нацiональної валюти, вiдносяться на рахунки"Iншi 

витрати" або "Iншi доходи" поточного перiоду. 

 

 Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть, аванси 

виданi.  Дебiторська заборгованiсть визнається  фiнансовим активом з фiксованими платежами 

або платежами, як пiдлягають визначенню, якщо ця заборгованiсть є договiрним правом 

отримувати грошовi кошти. У звiтностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, 

вiдображається  за чистою вартiстю, рiвною сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням 

резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв 

здiйснюється щоквартально в розрiзi контрагентiв, виходячи з термiнiв заборгованостi. 

Встановленi наступнi коефiцiєнти очiкуваних кредитних збиткiв з простроченої дебiторської 

заборгованостi термiном: 

 

- до 90 днiв 5 % 

 

- вiд 90 до 180 днiв 25% 

 

 вiд 180 днiв до 1 року 50% 

 

 понад 1рiк 100% 

 

До  дебiторської заборгованостi  термiном  погашення до 30 днiв , застосовується коефiцiєнт  

знецiнення  заборгованостi  згiдно  МСФЗ  9 "Фiнансовi iнструменти"   у розмiрi  0,01%  

 

Нарахування суми резерву очiкуваних кредитних збиткiв за звiтний перiод вiдображається в 

звiтi про фiнансовi результати. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв 

здiйснюється  з одночасним зменшенням величини резерву очiкуваних кредитних збиткiв. У 

разi недостатностi суми нарахованого резерву очiкуваних кредитних збиткiв безнадiйна 

дебiторська заборгованiсть списується  з активiв на витрати. Сума вiдшкодування ранiше 

списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається  до складу доходiв. Частина 



дебiторської заборгованостi, що пiдлягає погашенню впродовж дванадцяти мiсяцiв вiд дати 

балансу, вiдображається  на ту ж дату у складi поточної дебiторської заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв вiдображається  у складi 

довгострокових активiв. Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом на дату 

звiтностi, оцiнюється за первинною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.  

 

 Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти визнаються згiдно з вимогами 

МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" i МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 

Грошовi кошти i їх еквiваленти вiдображаються у консолiдованому балансi пiдприємства у 

складi активiв(п.54 МСБО 1). Грошовими коштами визнаються грошовi кошти в касi i депозити 

до запитання. Еквiвалентами грошових коштiв визнаються короткостроковi, високолiквiднi 

iнвестицiї, як вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким властивий незначний 

ризик змiни вартостi, а термiн погашення не перевищує трьох мiсяцiв вiд дати придбання(п.6: 7 

МСБО 7). Пiд термiном "депозити до запитання" розумiються суми, якi можуть бути вилученi у 

будь-який момент без попереднього повiдомлення(в т.ч. на рахунках банкiв). Безвiдкличнi 

акредитиви, вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця), визнаються такими, якi не вiдповiдають 

визначенню грошових коштiв i їх еквiвалентiв, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi окремо. 

Операцiї по безвiдкличних акредитивах,(вiдносно яких iснує обмеження по обмiну або 

використанню) з погашенням впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, 

вiдображається  у балансi в статтi "Iншi оборотнi активи". Операцiї по безвiдкличних 

акредитивах з погашенням бiльше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, класифiкуються як 

iншi необоротнi активи(п.66МСБО 1). 

Коефiцiєнт знецiнення депозитiв до запитання становить 0,01%(МСФО 9). 

 

 

 

Визнання доходiв Доходи визнаються згiдно з нормами Концептуальної основи фiнансової 

звiтностi, МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"  , в результатi таких операцiй i подiй : 

 

- Продаж готової продукцiї; 

 

- Надання послуг; 

 

- Використання активiв Групи iншими сторонами,результатом чого являються дивiденди, 

вiдсотки i роялтi. 

 

- Оренднi операцiї. 

 

- Вибуття об'єкту основних засобiв. 

 

- Змiни валютних курсiв. 

 

Доходом вiд звичайної дiяльностi визнається  валове  надходження  економiчних вигод 

впродовж перiоду, що виник в результатi звичайної дiяльностi пiдприємства, коли власний 

капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного 

капiталу.. Дохiд вiд iнших операцiй включає iншi статтi, що вiдповiдають визначенню доходу. 

Дохiд вiд iнших операцiй в консолiдованому  звiтi про фiнансовi результати(звiтi про сукупний 

дохiд) вiдображається  окремо. Включаються  в дохiд тiльки валовi надходження економiчних 

вигод, що отриманi або пiдлягають отриманню на власнi рахунки Групи. Суми,отриманi вiд 

iменi третiх осiб, якi не є економiчними вигодами(ПДВ, суми в межах агентських договорiв), з 

доходу виключаються. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю, яка була отримана або 



пiдлягає отриманню.  

 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається у разi задоволення усiх наступних умов : 

 

- Передача покупцевi усiх iстотних ризикiв i винагороди,пов'язаних з власнiстю на товар; 

 

- Пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тому ступенi, який зазвичай асоцiюється з 

правом володiння, i не контролює проданi товари; 

 

- Суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

 

- Є вiрогiднiсть надходження економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

 

- Витрати,  якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити(за 

принципом вiдповiдностi витрат i доходiв 

 

- Дохiд i реалiзацiя не визнаються, якщо пiдприємство зберiгає iстотнi риски, пов'язанi з 

власнiстю на товар 

 

- Зменшення доходу на суму повернених товарiв. 

 

- Визнається  дохiд по методу нарахувань. 

 

. У разi надання послуг дохiд визнавати у разi задоволення наступних умов : 

 

- Можливiсть достовiрно оцiнити суму доходу; 

 

- Є вiрогiднiсть вступу економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

 

- Можливiсть достовiрно оцiнити мiру завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; 

 

- Можливо достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, i витрати, необхiднi для 

її завершення. 

 

Визнавати дохiд вiд надання послуг в перiодi їх фактичного надання по методу нарахувань.. У 

разi неможливостi достовiрно оцiнити результат операцiї, що припускає надання послуг, дохiд 

визнається тiльки в об'ємi, що не перевищує визнанi витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню. У 

разi виникнення невизначеностi вiдносно отримання суми, вже включеної в дохiд, неоплачувану 

суму або суму, по якiй перестала iснувати вiрогiднiсть вiдшкодування, визнається в якостi 

витрат.. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi доходу впродовж термiну оренди. 

Доходи, що виникли зi списанням об'єкту основних засобiв, визнається як рiзницю мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття(якщо вони є) i балансовою вартiстю. 

 

Доход вiд визнання курсових рiзниць,розрахованих вiдповiдно до вимог МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв" визнавати у фiнансовiй звiтностi в перiодi, в якому вони виникли.  

 

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

внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг та 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. 

 



Витрати.  Витрати визнаються коли iснує зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних 

зi зменшенням активу або зi збiльшенням зобов'язань, яке може бути достовiрно визначене.. 

 

Бухгалтерський облiк витрат дiяльностi здiйснюється Групою  за видами дiяльностi виходячи з 

їхньої функцiї з використанням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". 

 

Аналiтичний облiк витрат ведеться за мiсцями виникнення, центрами та статтями витрат 

вiдповiдно до iнструкцiй та положень з калькуляцiї собiвартостi окремих видiв продукцiї (робiт, 

послуг). 

 

  Для облiку витрат i калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї основного виробництва 

застосовується по передiльний метод, для облiку витрат допомiжного виробництва - по заказний 

i по передiльний методи облiку. Кожен пiдроздiл (центр витрат) допомiжного виробництва 

акумулює усi свої фактичнi витрати з їх подальшим розподiлом на iншi пiдроздiли по базi 

розподiлу. 

 

Витрати, що формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, 

вважаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд реалiзацiї таких 

товарiв, робiт, послуг. 

 

У виробничу собiвартiсть продукцiї включаються 

 

- прямi змiннi витрати: прямi матерiальнi витрати, iншi прямi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

виробництвом продукцiї 

 

- прямi постiйнi розподiленi витрати: прямi витрати на оплату працi, амортизацiя виробничих 

засобiв i нематерiальних активiв, iншi прямi витрати на утримання i експлуатацiю, ремонт 

устаткування. 

 

- розподiленi загальновиробничi витрати: витрати на утримання i експлуатацiю, ремонт 

устаткування, витрати на управлiння виробництвом, амортизацiя основних засобiв 

загальновиробничого характеру, витрати на опалювання,освiтлення i iнший змiст виробничих 

примiщень, iншi витрати.. 

 

 Оцiнка вибуття незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової продукцiї робиться по 

методу середньозваженої собiвартостi.  

 

Труби електрозварювальнi обчислюються в тоннах.  Собiвартiсть одиницi продукцiї 

розраховується на 1 тонну. 

 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входять до складу собiвартостi реалiзованої 

продукцiї(товарiв, послуг, робiт), дiляться на адмiнiстративнi, витрати на збут i iншi операцiйнi 

витрати i вiдносяться до витрат перiоду. 

 

Фiнансовi витрати. До фiнансових витрат вiдносяться процентнi витрати по позикових коштах, 

збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв i 

збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах i процентнi витрати по пенсiйних 

зобов'язаннях. Усi процентнi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з 

використанням методу ефективної процентної ставки 

 

 



Фiнансовi витрати  визнаються витратами того перiоду, в якому вони були здiйсненi, за 

виключенням тих, що пiдлягають капiталiзацiї. 

 

Витрати(дохiд) з податку на прибуток вiдображаються у консолiдованому  Звiтi про фiнансовi 

результати(звiтi про  сукупний дохiд). 

 

Дивiденди .  Порядок розподiлу  прибутку i збиткiв  Групи  визначається  рiшенням 

Загальних  зборiв  вiдповiдно  до чинного законодавства України  та Статуту  АТ "Iнтерпайп 

НМТЗ". Загальний обсяг  прибутку, що розподiляється  у виглядi дивiдендiв , та сума  

дивiдендiв на одну просту акцiю  затверджується Загальними зборами. Виплата    дивiдендiв  

здiйснюється  з чистого прибутку  звiтного року та /або  нерозподiленого  прибутку,   за 

встановленою Статутом процедурою  та   у межах  граничного строку, встановленого чинним 

законодавством.   

 

           Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. 

 

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

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

аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування 

майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обгрунтованими.                                                                                                                                                            

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 Групи займає 

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

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

України Група може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його 

залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Група ухвалила рiшення 

вiдшкодовувати ПДВ грошовими коштами. На думку керiвництва Товариства, суми, 

вiдображенi в  консолiдованому балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Група не 

визнавала збитки вiд знецiнення. 

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської 

заборгованостi Управлiнський персонал  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, Групi доведеться враховувати додатковi витрати на 

знецiнення. Процент знецiнення дебiторської заборгованостi  згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" становить  0,01%. 

 

 



 

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

зобов'язання i iншi винагороди працiвникам на пiдставi  актуарних  припущень. Оскiльки 

пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Групи 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 Група  зобов'язана  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 

Групою. 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. 

 

Оцiнка запасiв  Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi або 

чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв керiвництво 

базує свої оцiнки на рiзних припущеннях, включно з поточними ринковими цiнами. На кожну 

звiтну дату Група здiйснює оцiнку своїх запасiв на предмет надлишкової кiлькостi та старiння i, 

у випадку необхiдностi, вiдображає резерв на зменшення запасiв стосовно застарiлих та 

неходових товарiв. Цей резерв вимагає використання припущень стосовно майбутнього 

використання запасiв. Цi припущення базуються на iнформацiї про вiковий аналiз запасiв та 

прогнозний попит. Будь-якi змiни в оцiнках можуть вплинути на суму резервiв на запаси, якi 

можуть знадобитися. 

 

Справедлива вартiсть Група визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана за 

продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Очiкувана справедлива вартiсть визначалась Групою iз використанням 

доступної ринкової iнформацiї, коли вона iснує, а також вiдповiдних методик оцiнки. 

 

Група здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 7 та МСФЗ 13  у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

 

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

 

Вихiднi данi 

 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси 

НБУ 

 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

 



Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

Група здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань iз 

використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не 

призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.  

 

 Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої  вартостi 

Таблиця № 3 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою 1 рiвень 

 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

 

Всього 

 

Дата оцiнки 31.12.20р 30.09.21р 31.12.20р 30.09.21р 31.12.20 .р 30.09.21

 31.12.20р 30.09.21  р 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - -  

 

52 743  

 

44 476  

 

52 743  

 

44 476 



 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть      

 

1 700  

 

925  

 

1 700  

 

925 

 

У Групи перемiщень мiж першим та другим рiвнями iєрархiї протягом звiтного 2020 та 

попередньому 2019  

 

роках не здiйснювалось 

 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Таблиця № 4 

 

 Балансова вартiсть Справедлива  вартiсть 

 

 31.12.20р 30.09.21р 31.12.20р 30.09.21р 

 

1 2 3 4 5 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 52 743 44 476 52 743 44 476 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 700 925 1 700 925 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги 374 686 476 452 324 104

 476 452 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть 378 661 401 262 378  661 401 262 

 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

 

Керiвництво Групи  вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

 Розкриття iнформацiї за статтями  консолiдованого Балансу ( Звiт про фiнансовий стан) 

 

Основнi засоби 

 

  Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицях №5 

 

 

 

 



Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 9 мiсяцiв 2021рiк 

Таблиця №5 

 

№ Показник Групи основних засобiв Разом 

 

  Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi  

 

1 2 3 4 5 6   

 

2 Залишок  на початок року 

 

3 первiсна (переоцiнена) вартiсть  369 525 319 128 16 981 56 250 761 884 

 

4 Знос 202 430 193 916 7 688 45 526 449 560 

 

5 Надiйшло за рiк  6 374 12 662   3 306 22 342 

 

6 Вибуло за рiк  

 

7 первiсна (переоцiнена) вартiсть  51 617 7 026 3 703 1531 63 877 

 

8 Знос 36 378 5 984 2 652 1470 46 484 

 

9 Нарахована амортизацiї за рiк  13 801 19 189 1 032 4 415 38 436 

 

10 Iншi змiни за рiк  

 

11 первiсної (переоцiненої) вартостi            

 

12 зносу            

 

13 Залишок на кiнець року  

 

14 первiсна (переоцiнена) вартiсть  324 282 324 764 13 278 58 025 720 349 

 

15 Знос 179 853 207 121 6 068 48 471 441 512 

 

Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i 

знецiнення. Об'єкти основних засобiв переоцiнювати, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво 

(на 10% i бiльше) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу, але не рiдше, нiж 

один раз на три роки.                                            Основнi засоби було переоцiнено 

у 2012 роцi. 

 

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

будiвлi Товариства.  

 

На землю, що не є власнiстю Групи, Група  має право користування  та сплачує  плату за 

землю виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. Земля не пiдлягає 

амортизацiї. 

 



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

 

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод визнаються  у консолiдованому  прибутку чи 

збитку. 

 

Метод амортизацiї протягом 9 мiсяцiв 2021 р. не змiнювався. 

 

 Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що використовуються 

Товариством на   30.09.2021 року  складає  145 986 тис. грн. Основнi засоби придбанi за 

рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.  

 

Основнi засоби  класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи, 

класифiкованої як утримувана для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi.  

 

 У  складi  активiв  Групи  враховуються  незавершенi капiтальнi  iнвестицiї.. Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї  складаються з: 

Таблиця №6 

 

№ Показник    на 30.09.2021р 

 

1 2 3 

 

2 машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та монтажу 29 343 

 

3 незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв 2 898 

 

4 iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй 4 828 

 

5 Разом 25 597 

 

Нематерiальнi активи  враховуються за первiсною вартiстю за мiнусом подальшої  накопиченої 

амортизацiї  та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Всi об'єкти враховуються з визначеним строком корисного використання. 

 

Нематерiальнi активи в основному включають програмне забезпечення i лiцензiї. 

 

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод визнаються  у прибутку чи збитку, протягом 2021 

року та  2020 року метод амортизацiї нематерiальних активiв не змiнювався. 

 

Нематерiальнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної 

групи, класифiкованої як утримувана для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi 

 

Нематерiальнi  активи  з обмеженим правом володiння  та оформлених як забезпечення 

зобов'язань  вiдсутнi.   

Запаси 

 

 

 

 

 



 Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi №7 

Таблиця №7 

 

№ Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2020 р. Балансова вартiсть 

на 30.09.2021 р. 

 

1 2 4 5 

 

1 Сировина i матерiали 97 603 235 217 

 

2 Паливо 567 767 

 

3 Запаснi частини 8 035 7 323 

 

4 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 920 4 526 

 

5 Незавершене виробництво 87 700 169 135 

 

6 Готова продукцiя 1 328 217 

 

7 Разом 199 153 417 365 

 

За станом на 30вересня  2021 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 417 365 тис. грн. були 

показанi за чистою вартiстю реалiзацiї, (на 31  грудня 2020року - 199 153 тис. грн.).. 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть 

 

Станом на 30.09.2021 р. та 31.12.2020 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської 

заборгованостi Групи рiвна її балансовiй вартостi. 

 

Поточна i довгострокова  дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах 

(Таблиця № 8): 

 

Валюта дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 8 

 

№  Валюта Станом на 30.09.2021р. Станом на 31.12.2020 р. 

 

1 2 3 4 

 

1 Українськi гривнi 409 973 419 083 

 

2 Долари США 129 980 193 921 

 

3 Євро 655 139 554 429 

 

4 Iншi валюти 18 672 6 118 

 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (стр.1040+1125+1155) 1 213 764 1 173 

551 

 



На протязi  9 мiсяцiв 2021 року в сумi резерву очiкуваних кредитних збиткiв вiдбулися наступнi 

змiни (Таблиця № 9): 

 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв та знецiнення  дебiторської заборгованостi  

Таблиця № 9 

№  Показник Сума 9 мiс 2021 рiк Сума 2020 рiк 

 

1 2 3 4 

 

1 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на початок року 581 522 

 

2 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв  використаний протягом року 628 266 

 

3 Донарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв  та знецiнення дебiторської 

заборгованостi (МСФЗ 9) 470 325 

 

4 Сторно невикористаних сум   

 

5 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на кiнець року 423 581 

 

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок1125) i iншої 

дебiторської заборгованостi (рядок1155)  по терминам представлений нижче: 

 

Термiни дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 10 

№  

Показник  

На 30.09.2021р  

На 31.12.2020р 

 

1 2 3 4 

 

1 Не прострочена  i не знецiнена заборгованiсть - - 

 

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 1 212 102 1 168 998 

 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть 925 277 

 

4 Всього не простроченої i не знецiненої заборгованостi 1 213 027 1 169 275 

 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть   

 

6 - прострочена менше 90днiв 588 1 552 

 

7 - прострочена  вiд 90 до 360днiв 462 1 197 

 

8 - прострочена бiльше 360 днiв 110 2 108 

 

9 Всього простроченої,але не знецiненої дебiторської заборгованостi 1 160  

 

4 857 



 

 

 

10 Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги -  

 

11 Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть - - 

 

12 Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть - - 

 

13 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв та знецiнення дебiторської заборгованостi згiдно 

МСФЗ 9"Фiнансовi iнструменти" (423)  

 

(581) 

14  

 

Всього дебiторська заборгованiсть (ряд 1125+1155) 1 213 764  

 

1 173 551 

 

Процент знецiнення дебiторської заборгованостi  термiном погашення до 30 днiв  згiдно МСФЗ 

9 "Фiнансовi iнструменти" становить  0,01%. 

 

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

забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. 

 

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

суми по наступних податках. 

 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 

Таблиця № 11 

 

№ Показник На 30.09.2020 На 31.12.2020 

 

1      2 3 4 

 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 57 967 14 410 

 

2 Iншi податки 516 260 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають 

вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi  (Таблиця № 15 ). 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

 

Розшифрування ряд. 1155 балансу 

Таблиця № 12 

 

№ Вид заборгованостi На 30.09.2021 На 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Розрахунки з робiтниками пiдприємства - 10 



 

2 Iншi дебiтори 1148 1 952 

 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi та знецiнення дебiторської 

 

Заборгованостi згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (223) (262) 

 

4 Разом 925 1 700 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 13. 

 

Кошти 

Таблиця № 13 

№ Показник На 30.09.2021 На 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Поточнi рахунки 44 476 52 743 

 

2 Депозитнi рахунки - - 

 

3 Резерв  знецiнення  коштiв  за депозитними рахунками 

 

 згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - - 

 

4 Готiвка (каса) - - 

 

5 Iншi кошти   

 

6 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв 44 476 52 743 

 

Цi суми не мають обмежень у використаннi. Процент знецiнення коштiв  за депозитними 

рахунками становить  0,01%. 

 

Iншi оборотнi активи 

 

До складу статтi "Iншi оборотнi активи"  консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий 

стан)(рядок 1190) станом на  30.09.2021 р. i 31.12.2020р. включенi суми податкового кредиту з 

податку на додану вартiсть у сумi 5 436 тис. грн., i  4 218 тис. грн. за окремими господарськими 

операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України. 

 

Капiтал 

 

Статутний капiтал Товариства вiдповiдно до статуту зареєстрований в розмiрi 50000 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.  

 



Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi Товариства, 

була представлена таким чином станом на 30.09.2021р.:                     

Таблиця  №14 

 

Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт.

 Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 

 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 89.868091 179736183 44 934 045.75 

 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 7,640807 15281613 3 820 403.25 

 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,740731 3481462 870365,50 

 

АТ IНТЕРПАЙП НМТЗ (викупленi акцiї) 0,750371 1500742 375185,50 

 

Разом 100% 200000000 50 000 000,0 

 

Материнською органiзацiєю   АТ " Iнтерпайп НМТЗ"   є  IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС 

(INTERPIPE HOLDINGS PLC).  (Кiпр).  Згiдно положень Закону України "Про запобiгання та 

протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню 

тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та iнформацiї, яка 

викладена у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та 

громадських формувань, станом на дату фiнансової звiтностi кiнцевий бенефiцiарний власник 

(контролер) в учасника (засновника) юридичної особи - вiдсутнiй.                                                                                              

Вiдповiдно до Статуту АТ " Iнтерпайп НМТЗ"  i Господарського Кодексу України сформовано 

резервний капiтал.  Резервний капiтал становить бiльше15% вiд статутного капiталу. Резервний 

капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної 

фiнансової звiтностi  Загальними зборами  АТ " Iнтерпайп НМТЗ" .  На протязi звiтного 

перiоду Загальними зборами АТ " Iнтерпайп НМТЗ"  не приймалося рiшення щодо змiн розмiру 

резервного капiталу.                      Станом на 30.09.2021 р. сума резервного капiталу 

склала 11 364 тис. грн. (на 31.12.2020 р. - 11 364 тис. грн.)                       Нерозподiлений 

прибуток за результатами дiяльностi Групи станом на  30.09.2021 року складав  584 016тис. 

грн., станом на 31.12. 2020 року  становить 313 506тис. грн.                                                                                                              

 

В складi додаткового капiталу станом на 30.09.2021 р.. вiдображена сума емiсiйного доходу в 

сумi 14 209тис. грн., на 31.12.2020року сума емiсiйного доходу становить 14 209тис.грн.  

 

 Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв   Загальна 

сума капiталу в дооцiнках на 30.09.2021 року складає 74  557тис. грн.,  на 31.12.2020 року - 96 

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

прибуток пропорцiйно нарахуванню амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв 

щомiсячно. 

 

 Вилучений капiтал на 30.09.2020 року становив  1845 тис. грн., на 31.12.2020 року  504тис.грн.  

За  2020 рiк  Товариство здiйснило продажу акцiй власної емiсiї в кiлькостi 1257585 штук  i  

примусовий викуп акцiй власної емiсiї в кiлькостi 413300 штук.  За 9мiсяцiв 2021року 

Товариство здiйснило примусовий викуп акцiй власної емiсiї в кiлькостi 1087442 штуки. 

 

Прибуток (збиток) на акцiю Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням 

прибутку або збитку на середньорiчну кiлькiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без 

урахування власних акцiй, викуплених у акцiонерiв. Протягом 9 мiсяцiв 2021року Товариство 



викупило у акцiонерiв  власних акцiй в кiлькостi 1087442 штуки. Середньозважена кiлькiсть 

простих акцiй в обiгу становитиме: 

Таблиця №15 

 

п/п Дата Змiст Випущенi акцiї Власнi акцiї, викупленi товариством Акцiї в обiгу

 Часовий зважений коефiцiєнт Середньозважена кiлькiсть простих акцiй, що 

перебувають в обiгу (гр.5 х гр.6) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

1 01.01.2021 залишок  на початок року 199 586 700  199 586 700 22/365 12 

029 883 

 

2 22.01.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  629 850 198 956 850

 126/365 68 680 995 

 

3 28.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  1700 198 955 150 3/365 1 635 

248 

 

4 31.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  376 892 198 578 258 3/365

 1632150 

 

5 03.06.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  79000 198 449 258 211/365

 114 748 886 

 

6       198 727 162 

 

 У Товариства не має простих  акцiй, що потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю, тому 

скоригований прибуток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином прибуток 

на акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином             

Таблиця №16 

 

Показник 9 мiс 2021рiк 9 мiс 2020 рiк 

 

1 Прибуток (збиток) за рiк, який належить акцiонерам Товариства (власникам материнської 

компанiї) - (в тис. грн.)  

 

248 250  

 

(25 038) 

2 Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй)  

 

198 727  

 

199 937 

3 Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю, що належать 

акцiонерам Товариства (власникам материнської компанiї) - (в гривнях на одну акцiю) 

1,24920  

(0,12523) 

 

 



 

Станом на 31.12.2020р. у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. 

 

                         Позиковi кошти 

 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в  Таблицi № 17: 

 

Позиковi кошти 

 

Таблиця №17 

 

№ Показник На 30.09.2021р. На  

 

31.12.2020 р. 

 

1 2 3 4 

 

3 - небанкiвськi позиковi кошти 873 256 929 070 

 

7 Всього позиковi кошти 873 256 929 070 

 

Позиковi кошти Товариства отриманi в наступних валютах  (Таблиця № 18). 

 

Валюта позикових коштiв 

Таблиця №18 

 

№ Показник На 

 

 30.09.2021 р. На 

 

31.12.2020 р. 

 

1 2 3 4 

 

1 Долари США 873 256 929 070 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2021р. складали (Таблиця №19): 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки 

Таблиця № 19 

 

№ Валюта 9 мiс 2021 рiк 2020 рiк 

 

1 2 3 4 

 

2 Долари США 7% 7% 

 

 

 

 



 

Станом на 30.09.2021 iншi  довгостроковi  зобовязання мають  вигляд: 

Таблиця№20 

 

Кредитор  

 

№ договору  

 

Дата видачi  

 

Дата погашення по договору  

 

Валюта сума                                    в валютi тис.  

 

сума                                  в тис. грн. 

 

 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

 

419-СВ 23.01.2006  

 

08.09.06  

 

20.12 2026  

 

USD  

 

1 101  

 

29 170 

 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

 

623-СВ 13.08.2007  

 

22.05.09  

 

20.12 2026  

 

USD  

 

3 600  

 

95 673 

 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

 

08/024 30.05.2008  

 

22.05.09  

 



20.12 2026  

 

USD  

 

8 657  

 

230 081 

 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

 

04-В/12/14/ЮЮ  

 

20.10.14  

 

20.12 2026  

 

USD  

 

19 500  

 

518 232 

 

Всього 873 256 

 

Протягом  9 мiсяцiв 2021року довгострокова заборгованiсть INTERPIPE LIMITED (Кiпр), не 

змiнювалась. 

 

Ставка % за кредит становить 7%, термiн погашення кредиту 2026рiк. 

 

Сума активiв наданих в заставу, як забезпечення своїх позикових коштiв, вiдсутня.  

 

У 2021роцi продовжує дiяти договiр поруки з ПАТ "УКРГАЗБАНК", де Товариство є 

поручителем за виконання    ПАТ" IНТЕРПАЙП НТЗ" зобов'язань по кредитному договору. 

                                                                

Забезпечення 

 

  Склад забезпечень Товариства наведено в таблицi:  (таблиця №21) 

 

Таблиця №21 

 

Залишок забезпечення на 01.01.2021р:  з них 71 801 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       10 

752 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 60 858 

 

-  Забезпечення виплат по судовим справам 25 

 

-  Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору 166 

 



Збiльшено за 9 мiс 2021 рiк :   з них 3 252 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    3 252 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- - 

 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  - 

 

-  Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору - 

 

Використано у звiтному перiодi 9 мiс  2021року: з них 2 565 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    - 2 563 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- - 

 

-  Забезпечення виплат по судовим справам -  2 

 

Залишок  резерву на 31.12.2020 року 72 486 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       11 

441 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 60858 

 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  23 

 

- Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору 166 

 

Забезпечення оплати вiдпусток створюються щомiсячно, iнвентаризацiя  резерву  вiдпусток  

проводиться  

 

щоквартально з вiдображенням результату  в складi операцiйних  доходiв та витрат Групи. 

 

Забезпечення пiд судовi позови Група  створює  як в якостi позивача  так i в якостi  

вiдповiдача. Забезпечення пiд судовi позови являє собою оцiнку керiвництвом вiрогiдного 

вiдтоку ресурсiв Групи, який може виникнути у разi негативного (несприятливого) рiшення суду 

 

 Забезпечення за пенсiйними зобов'язаннями нараховуються щоквартально на основi iнформацiї, 

поданої у звiтi, що надається актуарiєм в кiнцi року ("Актуарна оцiнка довгострокових 

зобов'язань i витрат по планах винагород по закiнченню трудової дiяльностi та iнших 

довгострокових винагород працiвникам за перiод 01.01.2018 - 31.12.2019 у вiдповiдностi з 

МСФЗ"). 

 

Актуарний метод базується на рiзних припущеннях, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних 

результатiв у майбутньому. 

 

 

 

 

 



 Актуарний метод використовує такi  припущення:  

 

 

 

 2019 р 2020 р 

 

Ставка дисконтування                                                                            

 13,5% 11,0 % 

 

Ставка iнфляцiї 10,0 % 10,0 % 

 

Коефiцiєнт плинностi кадрiв                                                                     

 8,0% 8,0% 

 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру  зарплати     та пенсiї 5% 5,2% 

 

Смертнiсть 97 % 97 % 

 

Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй :                                     Згiдно 

законодавства України 

 

У 1-3 кварталах Група  розраховує забезпечення за пенсiйними зобов'язаннями на основi звiту 

актуарiя за попереднiй рiк за методом пропорцiй.  

 

За 4й квартал забезпечення розраховуються на основi фiнального звiту актуарiя за звiтний рiк iз 

вiдповiдними коригуваннями у бiльшу чи меншу сторону з метою вiдображення в 

бухгалтерському облiку достовiрних даних за звiтний перiод та на балансову дату.  

 

Сума пенсiйних зобов'язань розподiлена на довгостроковi виплати станом на 30.09.2021 р.- 44 

226 тис. грн поточнi  станом на 30.09.2021 р.- 7 913тис. грн.,  

 

Сума зобов'язань згiдно колективного договору за 9мiс 2021р  становить 20347 тис. грн.,  

 

Кредиторська заборгованiсть  за поточними зобов'язаннями  i забезпеченнями  

Таблиця  № 22 

 

№ Показник На 30.09.2021 р На 31.12.2020р 

 

1 2 3 4 

 

3 За товари, роботи, послуги 476 452 324 104 

 

4 З бюджетом 2 808 3 042 

 

5 Зi страхування 1 621 1 354 

 

6 З оплати працi 7 930 7 038 

 

7 З одержаних авансiв 12 552 21 481 

 

8 З учасниками 1 377 1 377 



 

9 Поточнi забезпечення 28 260 27 575 

 

10 Iншi поточнi зобов'язання 401 262 378 661 

 

 За статтею "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками" станом на 

01.01.2021р. та 30.09.2021р. рахується залишок несплачених дивiдендiв на загальну суму 1 377 

тис. грн.: юридичним особам (включаючи податок на дивiденди)  в сумi 1086,0 тис. грн. та 

фiзичним особам  в сумi 291,0 тис. грн., термiн позовної давностi щодо сплати яких складає 

бiльш нiж 3 роки.  

 

 За статтею  "Поточнi  забезпечення", станом на 30.09.2021р. рахується сума поточних 

забезпечень  за пенсiйними зобов'язаннями 7 913 тис. грн.; сума зобов'язань згiдно 

колективного договору - 8 883 тис. грн.;  

 

 резерв на виплату вiдпусток - 11441 тис. грн.; iншi зобов'язання - 23 тис. грн.  

 

Розшифрування статтi  "Iншi поточнi зобов'язання" 

Таблиця № 23 

 

№  Зобов'язання На 30.09.2021 р.      На 31.12.2020 р. 

 

 1 2 3 4 

 

1 Розрахунки за нарахованими вiдсотками                         400 056 376 843 

 

2 Розрахунки за податковим кредитом                                  - - 

 

3 Розрахунки з iншими кредиторами                                        1 206 1 818 

 

4 Разом                                                                                    401 

262 378 661 

 

Розрахунки за нарахованими вiдсотками включають в себе суму нарахованих вiдсоткiв 

переданих  компанiї IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД згiдно договору реструктуризацiї  банкiвських 

кредитiв проведеного у 2019роцi. 

 

 Поточнi зобов'язання вiдображаються за вартiстю компенсацiї, що має буди передана в 

майбутньому за отриманi активи. 

 

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

 

Кредиторська заборгованiсть по валютах (ряд. 1615 + ряд. 1690) 

Таблиця  № 24 

 

№  Показник   на 30.09.2021 р.     На 31.12.2020 р. 

 

1 2 3 4 

 

1 Українськi гривнi 442 473 333 467 

 



2 Долари США 418 752 401 525 

 

3 Євро 16489 18 355 

 

4 Разом 877 714 753  347 

 

Станом на 30.09.2021 р. та 31.12.2020 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi з 

основної дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Групи  рiвна її балансовiй 

вартостi. 

 

    Розкриття iнформацiї за статтями консолiдованого Звiту про фiнансовий результат ( Звiт про     

сукупний дохiд ) 

 

Реалiзацiя (продаж) 

 

Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в  Таблицi № 25 

 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

Таблиця № 25 

 

№ Показник 9 мiс 2021 9 мес 2020 рiк 

 

1 2 3 4 

 

1 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 603 717 490 501 

 

2 Iнша реалiзацiя (посуд) 160 590 176 879 

 

3 Iнша реалiзацiя 1 583 984 662 468 

 

4 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку 2 348 291 1 329 848 

 

5 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 570 244 551 927 

 

6 Iнша реалiзацiя (посуд) 160590 93 166 

 

7 Iнша реалiзацiя 66614 - 

 

8 Всього реалiзацiя на експорт 797 448 645 093 

 

9 Всього доходiв вiд реалiзацiї 3 145 739 1 974 941 

 

Витрати за видами 

 

Аналiтичний облiк витрат ведеться за мiсцями виникнення, центрами та статтями витрат 

вiдповiдно до iнструкцiй та положень з калькуляцiї собiвартостi окремих видiв продукцiї (робiт, 

послуг). 

 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали 

представленi переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, 

iнструментом, спецодягом. 



 

Визнання витрат вiдбувається  одночасно з визнанням  збiльшення зобов'язань  або зменшення 

активiв. 

 

Витрати визнаються на основi безпосереднього зв'язку мiж понесеними  витратами  та  

отриманим доходом  вiд конкретних статей  або за правилом  вiдповiдностi  понесених  

витрат доходам. 

 

 Витрати, якi  неможливо прямо  пов'язати  з доходом  певного перiоду,  вiдображаються у 

складi  витрат  того звiтного перiоду , в якому  вони були  здiйсненi. 

 

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця №26 

 

Категорiї витрат 

Таблиця № 26 

 

№  Показник 9 мiс 2021 9мiс 2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 741 078 1 710 351 

 

2 Адмiнiстративнi витрати 60 716 62 548 

 

3 Витрати на збут 95 297 106 037 

 

4 Всього операцiйних витрат 2 897 091 1 878 936 

 

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) Група  вiдносить виробничу собiвартiсть 

продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiленi 

постiйнi загальновиробничi витрати та наднормативнi виробничi витрати,витрати вiд браку. 

 

Випуск продукцiї : труби електрозварнi, посуд сталевий емальований обчислюються в тоннах. 

Собiвартiсть одиницi продукцiї розраховується на 1 тонну. 

 

Розкриття iншої iнформацiї 

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", сторони вважаються 

пов'язаними, якщо одна сторона  має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати 

значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних 

рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту 

вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. Група  входить до складу української металургiйної 

компанiї "IНТЕРПАЙП" , де материнською органiзацiєю  є IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС 

(INTERPIPE HOLDINGS PLC (Кiпр), мiсцезнаходження якої  Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 1065,  Кiпр 

(Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстрацiйний номер: НЕ 396228;. 

 

"IНТЕРПАЙП" - мiжнародна вертикально iнтегрована трубно-колiсна компанiя, яка  входить в 

десятку найбiльших в свiтi виробникiв безшовних труб i є третiм за величиною виробником 

суцiльнокатаних залiзничних колiс в свiтi. 



 

Власниками значного пакета акцiй  Товариства є: 

 

 INTERPIPE LIMITED (Кiпр), мiсцезнаходження: мiсцезнаходження якої  Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 

1065,  Кiпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстрацiйний номер: НЕ 170535; вiдсоток у 

статутному капiталi:          89, 868091. 

 

 Lindsell Enterprises Limited (Лiндселл Ентерпрайзиз Лiмiтед), мiсцезнаходження: 2-4 

Arch.Makarios III Avenue, 9-th Floor Capital Center Nicosia,Cyprus; Реєстрацiйний номер: 84892, 

вiдсоток у статутному капiталi: 6,291831.Протягом  2020р. операцiй з Lindsell Enterprises 

Limited не було, заборгованiсть по розрахункам вiдсутня 

 

У структуру  компанiї "IНТЕРПАЙП" входять iншi афiлiйованi особи, якi контролюються, 

знаходяться пiд   спiльним контролем або зазнають iстотного впливу з боку INTERPIPE 

HOLDINGS PLC: 

 

-ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"                                                          

-  АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" 

 

- ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ"  

 

-  ТОВ"ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

 

- КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED)" 

 

- IНТЕРПАЙП IНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC)  

 

- СТIЛ. УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED)  

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

 

- ТОВ"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М"  

 

- ТОВ"IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН")  

 

- IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA)  

 

- НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.)  

 

- IНТЕРПАЙП CEНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) 

 

- КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA)  

 

- IНТЕРПАЙП М.I, ФЗI (INTERPIPE M.E, FZE) 

 

-ТОВ"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ"  

 



-ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"  

 

-ТОВ "МЕТА" 

 

-ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"  

 

-ТОВ"ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"  

 

- ТОВ"КЛВ УКРАЇНА "  

 

Протягом року Група  здiйснила наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними 

сторонами  

 

Продаж продукцiї, робiт, послуг Групою 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. . Процент знецiнення дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн 

вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" становить 0,01%. Група не нараховувала 

резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй заборгованостi пов'язаних сторiн. 

 

Провiдний управлiнський персонал протягом 2020 року складався в з п'яти  членiв Правлiння та 

iншого управлiнського персоналу. 

 

В 2021, 2020 роках  Група  не здiйснювала виплати на забезпечення дiяльностi Наглядової 

ради. 

 

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 Групи, а також податки на прибуток 

розглядаються з погляду в цiлому Групи 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 № 27.                       

 

 

 

 

 

 

 



Господарськi сегменти 

Таблиця № 27 

 

№   

 

Показник за 9мiс 2021 рiк Виробництво труб Нерозподiленi статтi  

 

Всього 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 3 145 739  3 145 739 

 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (         ) (        ) (         ) 

 

3 Iншi операцiйнi доходи 153 925  153 925 

 

4 Фiнансовi доходи х 3 3 

 

5 Iншi доходи 100 011  100 011 

 

6 Дохiд з податку на прибуток х   

 

7 Всього доходiв 3 399 675 3 3 399 378 

 

8 Собiвартiсть реалiзацiї 2 741 078  2 741 078 

 

9 Адмiнiстративнi витрати 60 716  60 716 

 

10 Витрати на збут 95 297  95 297 

 

11 Iншi операцiйнi витрати 195 578  195 578 

 

12 Iншi витрати 8 498  8 498 

 

13 Фiнансовi витрати х 47 818 47 818 

 

14 Податок на прибуток х 2 443 2 443 

 

 Всього витрат 3 101 167 50 261 3 151 428 

 

16 Фiнансовий результат дiяльностi Групи 298 508 50 258 248 250 

 

17 Активи Групи 2 582 058  2 582 058 

 

18 Зобов'язання Групи 1 849 744  1 849 744 

 

19 Капiтальнi iнвестицiї 37 068  37 068 

 

20 Амортизацiя необоротних активiв 35 520  35 520 

 



 

 

                       Умовнi iншi зобов'язання i операцiйнi ризики 

 

 

 

Податкове i митне законодавство в Українi, пiсля прийняття Податкового кодексу зазнає 

постiйних змiн i доповнень (iнодi значних), тому може тлумачитися по-рiзному податковими 

органами i керiвництвом Групи.  Внаслiдок чого iснує значна невизначенiсть, щодо 

забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його 

виконання. Тому 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, i цi суми можуть бути суттєвими. 

Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв 

пiсля  їх завершення.  

 

На думку управлiнського персоналу, Група виконала усi вимоги чинного податкового 

законодавства.  

 

Трансферне цiноутворення. Група здiйснює внутрiшньо груповi операцiї та бере участь в 

операцiях iз пов'язаними сторонами, якi потенцiйно можуть входити у сферу застосування  

правил дiючого законодавства iз трансфертного цiноутворення в Українi. 

 

Група вважає, що дотримується вимог законодавства щодо  трансферного цiноутворення.  Але 

формулювання деяких правил  трансферного цiноутворення може трактуватись по-рiзному,  

тому вплив потенцiйних ризикiв щодо оскарження податковими органами позицiї пiдприємств 

Групи у питаннях трансфертного цiноутворення не може бути достовiрно оцiнено.  

 

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

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

вважає, що можливi збитки по позовах можуть скласти 23 тис. грн. На цю суму Групою визнанi 

витрати та створено резерв. 

 

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 30 вересня 2021 року договiрнi зобов'язання Групи по 

капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 2 027 тисяч гривень. Управлiнський  

персонал Групи упевнений, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття 

цих зобов'язань. 

 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Група на 30 вересня 

2021року не має переданих в заставу активiв, а також активiв використання яких обмежено

  

Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Групi  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 Група зазнає фiнансовi збитки, оскiльки 

деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському 

договору. Група 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. Група  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 Групи  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. Групи  не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку 

керiвництва Групи, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на 

знецiнення вiдповiдних активiв. 

 

Концентрацiя кредитного ризику. У Групi  iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi 

представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi  найбiльших клiєнтiв i її 

частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 28):  

 

Загальна сукупна сума заборгованостi  найбiльших клiєнтiв 

Таблиця № 28 

 

№ Показник 31.12.2020р. 30.09.2021 р. 

 

1 2 3 4 

 

1 Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв  

 

1 113 976  

 

1 171 556 

 

2 Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 99,15% 99,79% 

    

 

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. Група  працює з валютними 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. 

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки. Доходи i грошовi потоки Групи вiд операцiйної дiяльностi, в 

основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, 

до якої  схильна Група,  пов'язаний з позиковими засобами.  

 

На 1 сiчня 2021року i 30 вересня 2021 року  не банкiвськi кредити були залученi Групою 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  ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки.  

 

Цiновий ризик. Група  не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Групi 

вiдсутнi значнi iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику 

змiни товарних цiн. 

 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство 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 Групи здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською 

заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового 

фiнансування. 

 

Нижче  наведенi зобов'язання Групи  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 2020 

року i 30 вересня 2021року(Таблиця №29,30): 

 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 29 

 

№ Показник На 31.12.2020 р. 

 

  до 1 мiсяця Вiд 6 мiсяця до 6  мiсяцiв Вiд 1 року до 1 року Довгостроковi

 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 374 686 -

 - 374 686 

 

3 Поточнi зобов'язання - 34 292   34 292 

 

4 Iншi поточнi зобовязання  1 627 - 377 034 378 661 

 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання - - - 929 070 929 070 

 

5 Всього - 410 605 - 1 306 104 1 716 709 



 

 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 30 

 

№ Показник На 30.09.2021 р. 

 

  до 1 мiсяця Вiд 6 мiсяця до 6  мiсяцiв Вiд 1 року до 1 року Довгостроковi

 Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 476 452 -

 - 476 452 

 

3 Поточнi зобов'язання  26 288   26 288 

 

3 Iншi поточнi зобов'язання - 1 206 - 400 056 401 262 

 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання - - - 873 256 873 256 

 

5 Всього - 503 946 - 1 273 312 1 777 258 

 

 

Управлiння капiталом 

 

Метою Групи  при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи  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 пiдприємства повинен становити не менше 1 250 

мiнiмальних заробiтних плат; 

 

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

фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Група   зобов'язана зменшити свiй 

акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає 

менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу,Групи   пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його 

зобов'язаннями вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає 

станом на 30.09.2021 року 732 314  тис. грн.      

 

 

 

Керiвник                                 ________________  

 

Головний бухгалтер                          ________________  

 

 



 

 

 

 

 


