Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
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що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду;

X

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
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(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії).
X
27. Аудиторський висновок.
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: п.1.е) Товариство не пiдлягає обов'язковiй рейтингуванiй оцiнцi.
п.1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами-акцiонерними

товариствами.
п.2.

Засновниками Товариства є члени органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства
"Новомосковський трубний завод", якi прийняли участь у
приватизацiї цiлiсного майнового комплексу НМТЗ.
Вiдсутня iнформацiя в рядку щодо поштового iндексу, населеного пункту, вулицi так як
данi стосуються загальної кiлькостi осiб за рядком.
п.5. Юридична особа зареєстрована на Кiпрi. Даних щодо областi немає.
п.7. За звiтний та перiод, що передував звiтному дивiденди не нараховувались та не
виплачувались.
п.9.б) Облiгацiї емiтент не випускав.
п.9.в) Iншi цiннi папери не випускались.
п.9.г) Похiднi цiннi папери не випускались.
п.9.г)) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
п.9.д) "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" вiдсутня iнформацiя
щодо замовлених бланкiв та виданих власникам сертифiкатiв iнших цiнних
паперiв в т.ч. вид iншого цiнного паперу, на який замовлено/видано бланки
сертифiкатiв тому, що Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв.
п.11.в)у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними
цiнними паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) та за
iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня
iнформацiя про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'язань
так як Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених цiнних паперiв.
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями
в корпоративнi права (за кожним видом)" вiдсутня iнформацiя про зобов'язання
емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство
не має цих зобов'язань.
п.11.г)iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не
розкривається емiтентом, так як ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не
займається указаними видами економiчної дiяльностi.
п.11.г)iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається емiтентом,
так як ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не займається указаними видами економiчної
дiяльностi.
п.12. Борговi цiннi папери не випускались.
п.13. Iнформацiя "Повiдомлення про проведення загальних зборiв" не входить
в перелiк вiдомостей щодо особливої iнформацiї
про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом перiоду.
Програмне забезпечення не дає її вибрати з перелiку передбачених

видiв особливої iнформацiї. Даний вид iнформацiї
розкривався емiтеном на фондовому ринку, а до комiсiї не подається.
п.15.-24.Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя
про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття;
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв - так як Товариство
випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не
здiйснювало. Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi
про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН
- так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
п.25 Програмне забезпечення (через модуль) при формуваннi "Звiту про рух грошових
коштiв" в паперовiй формi не дозволяє зазначити данi щодо кодiв, дати, на яку
формується звiтнiсть, та виду економiчної дiяльностi. На пiдставi листа Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 14.01.2011 року №31-34020-06-5/893 про складення
фiнансової звiтностi за 2010 рiк данi в рядках графи 4 "За аналогiчний перiод" Звiту про
рух грошових коштiв за 2010 рiк не наведенi.
п.25. У формi № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" вiдсутнi записи у роздiлах XIV
та XV тому, що Товариство не має бiологiчних активiв та не використовує
i не реалiзовує сiльськогосподарську продукцiю та додатковi бiологiчнi активи.
п.28. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерської звiтностi ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не має.
п.29.Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта
нерухомостi вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
51200
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська обл. д/н р-н
3.1.6. Населений пункт
м.Новомосковськ
3.1.7. Вулиця, будинок
Сучкова, 115
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
12291050003000313
3.2.2. Дата державної реєстрації
26.04.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
50 000 000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
50 000 000,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Новомосковське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

3.3.2. МФО банку
305749
3.3.3. Поточний рахунок
2600130073305
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Новомосковське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"
3.3.5. МФО банку
305749
3.3.6. Поточний рахунок
2600130073305
3.4. Основні види діяльності
27.22.0 - Виробництво труб та фiтингiв для труб зi сталi; 28.75.0 - Виробництво iнших
готових металевих виробiв; 27.10.0 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Виробництво магiстральних труб
5L-0304
17.10.2010 Американський нафтовий iнститут 17.10.2013
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по
Опис
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає. Планується продовження термiну
дiї лiцензiї.
Надання освiтнiх послуг
АВ 159339
18.09.2006
Мiнiстерство освiти i науки
21.04.2001
навчальними закладами, пов'язаних
України
з одержанням професiйної освiти
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по
Опис
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає.
Планується отриманням лiцензiї на цей вид дiяльностi в травнi 2011 року.
Провадження будiвельної
дiяльностi
Опис

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

АВ 340553

26.07.2007

Днiпропетровська обласна
26.07.2012
державна адмiнiстрацiя
Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає.
Планується продовження термiну дiї лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром". Місцезнаходження
об'єднання: 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.. Об'єднання пiдприємств

"Укртрубопром" (далi - Об'єднання) утворено юридичними особами України вiдповiдно до
Установчого договору вiд 08.10.1991 року.
Об'єднання є правонаступником усiх фiнансових, договiрних та майнових зобов'язань
Об'єднання по виробництву труб "Укртрубопром".
Об'єднання на добровiльнiй основi об'єднує пiдприємства - юридичнi особи, що здiйснюють
свою дiяльнiсть у трубнiй пiдгалузi.
Об'єднання є неприбутковою органiзацiєю, що координує виробничу, наукову та iншi види
дiяльностi своїх учасникiв з метою вирiшення загальних економiчних i соцiальних задач,
полiпшення якостi i пiдвищення конкурентноздатностi продукцiї, що випускається.
Основною метою Об'єднання є консолiдацiя i координацiя виробничих та економiчних
iнтересiв учасникiв для досягнення високої ефективностi їх дiяльностi.
Предметом дiяльностi Об'єднання є:
- представлення i захист виробничих, науково-технiчних, професiйних, соцiальних та iнших
загальних iнтересiв учасникiв Об'єднання в органах державної влади та управлiння,
суспiльних, зовнiшньоекономiчних, мiжнародних i iнших органiзацiях, а також при розробцi
нових законодавчих актiв, державних програм розвитку трубних пiдприємств, стратегiї
розвитку пiдгалузi;
- iнформацiйне забезпечення учасникiв Об'єднання узагальненою iнформацiєю про пiдсумки
роботи пiдприємств Об'єднання i гiрничо-металургiйного комплексу в цiлому, поточне
iнформування про стан виробництва, а також про новi законодавчi акти та iншi документи
вищих органiв влади, що впливають на роботу трубної пiдгалузi;
- вивчення та аналiз кон'юнктури зовнiшнього i внутрiшнього ринкiв трубної продукцiї,
надання цiєї iнформацiї учасникам Об'єднання;
- представлення i захист iнтересiв учасникiв Об'єднання в конфлiктних ситуацiях при
вирiшеннi спiрних питань.
Вищим органом управлiння Об'єднанням є Рада Об'єднання на чолi з Головою Ради
Об'єднання.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є одним iз засновникiв (учасникiв) Об'єднання.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Члени органiзацiї орендарiв
орендного пiдприємства
"Новомосковський трубний
завод" у кiлькостi 26125
Власники цiнних паперiв - 168
юридичних осiб

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

-

Дніпропетровська обл. - р-н 51200
м.Новомосковськ Сучкова,115

0

-

Дніпропетровська обл. - р-н - - -

98,56289

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Власники цiнних паперiв - 2701
фiзичнi особи

-- -

1,43711
Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплата їх працi за станом на 31.12.10р.
(Звiтнi данi Ф-1 ПВ)
№ п/п Найменування
1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв
Крiм того,
-середня чисельнiсть позаштатних спiвробiтникiв
(працюючих по ГПД)
-середня чисельнiсть спiвробiтникiв, якi
працюють за сумiсництвом
2.Чисельнiсть спiвробiтникiв, якi працювали в умовах
неповного робочого часу (дня, тижня)
3.Фонд оплати працi

Од. вим.

2010 рiк

чол.

1709

чол.

18

чол.

2

чол.
тис. грн.

1396
50379,3

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих у ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2010 роцi в
порiвняннi з 2009 роком зменшилася на 137 чол. за рахунок проведення реорганiзацiйних
заходiв, а також у зв'язку iз зменшенням кiлькостi працiвникiв в результатi звiльнення за
власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсiю та т.i. Як наслiдок цього вiдбулося зниження фонду оплати працi в порiвняннi з 2009 роком на суму 135,8 тис. грн., або на 0,27%.
Але, в цiлому за 2010 рiк середня заробiтна плата на 1-го працiвника зросла на 7,7% i скла-ла
2456,6 грн в порiвняннi з 2009р. - 2280,4 грн.
Заборгованiсть з заробiтної плати на ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрiчко Олександр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 885650 22.04.2010 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища.
Днiпропетровський
державний
унiверситет.
Радiофiзика,
1987р.
Аспiрантура при Днiпропетровському державному унiверситетi, 1990р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя НВIГ "IНТЕРПАЙП", директор Трубної дирекцiї.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Директор ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", м.Днiпропетровськ, вул.Писаржевського, 1а.
Голова Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", м.Днiпропетровськ, вул.Столєтова, 21.
Заступник голови Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", м.Днiпропетровськ,
вул.Столєтова, 21.
Член
Ради
Директорiв,
Головний
Виконавчий
Директор
"IНТЕРПАЙП
ЛIМIТЕД"/"INTERPIPE LIMITED", Мiкiнон, 12 ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх П.К. 1065,
Нiкосiя, Кiпр.
Член Ради Директорiв СТIЛ.УАН ЛI-МIТЕД (STEEL.ONE LIMITED),
мiсцезнахо-дження: Мiкiнон, 12 ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх П.К. 1065, Нiкосiя, Кiпр
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротков Андрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 085999 24.01.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет. Радiофiзика та електронiка, 1987р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з виробничоконсалтингових питань.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".

Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення
вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України. З них стягуються прямi
збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну
шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Голова Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Днiпропетровськ, вул.Столєтова.21.
Член Наглядової ради ТОВ "МЗ" "ДНIПРОСТАЛЬ", Днiпропетровськ, вул.Столєтова.21.
Голова Наглядової ради ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ", вул.Писаржевського, 1а.
Член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", Днiпропетровська обл., м.Нiкополь,
пр.Трубникiв, 56.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Олександр Геннадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 896781 11.09.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища. Київський унiверситет iменi Т.Г.Шевченка.
Iнститут мiжнародних
вiдносин. Магiстр МЕВ, перекладач англiйської мови, 1999.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Ернст енд Янг", провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу
господарської дiяльностi. Головний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу
господарської дiяльностi.
Фiлiя ТОВ "Ернст енд Янг", м.Донецьк, директор.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення
вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України. З них стягуються прямi
збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну
шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
м.Днiпропетровськ, вул.Пiсаржевського, 1 а.
Член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", Днiпропетровська обл., м.Нiкополь,
пр.Трубникiв, 56.
Член Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", м.Днiпропетровськ, вул.Столєтова, 21.
Член Наглядової ради ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ", вул.Пiсаржевського, 1 а.
Член Наглядової ради ВАТ "Днiпровтормет", вул.Липова, 1.
Член Ради Директо-рiв, Головний виконавчий директор СТIЛ.УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE
LIMITED),
мiсцезнаходження: Мiкiнон, 12 ЛАВIНIА КОРТ, 6-й по-верх П.К. 1065, Нi-косiя, Кiпр
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiна Оксана Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Київi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища.1.Київський iнститут цивiльної авiацiї. Iнженер-системотехнiк, 1992р. 2.
Iнститут вищих управлiнських кадрiв Академiї народного госпо-дарства при урядi Росiйської
Федерацiї (1997). Людськi ресурси управлiння.3. Українська Академiя державного управлi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя НВIГ "IНТЕРПАЙП", керiвник проекту по створенню функцiй управлiння
персоналом Трубної дирекцiї.
Начальник управлiння по роботi з персоналом.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.

Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Заступник директора по персоналу ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ".
Заступник голови Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", м.Днiпропетровськ,
вул.Столєтова, 21.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурносова Наталiя Вадимiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 633318 10.12.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища. Донецький державний унiверситет. Правознавство, 1997р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника вiддiлу юридичного супроводу корпоративного управлiння та
угод юридичного управлiння.
Заступник начальника вiддiлу правового супроводу корпоративного розвитку та
зовнiшньоекономiчних угод юридичного управлiння дирекцiї управлiння власнiстю.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Радник з корпоративного права ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м.Днiпропетровськ,
вул.Писаржевського, 1 а.
Член Наглядової ради ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ", вул.Писаржевського, 1 а.
Член Наглядової ради ВАТ "Днiпровтормет", вул.Липова, 1.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Денис Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет. Iнформацiйнi системи у
менеджментi. Магiстр, 2000р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя НВIГ "IНТЕРПАЙП" (2003-2005 р.р.) Начальник вiддiлу економiчного та
фiнансового планування Фiнансово-економiчного управлiння Трубної дирекцiї (04.07.2005 01.03.2011 р.р.).
6.1.8. Опис
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.

Начальник Управлiння продуктами та ресурсами ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
мiсцезнаходження:
м. Днiпропетровськ, вул.Писаржевського, буд. 1а, Україна, 49005
Член Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", м.Днiпропетровськ, вул.Столєтова,21.
Член Наглядової ради ВАТ "Днiпровтормет", вул.Липова, 1.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"/"INTERPIPE LIMITED"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- НЕ 170535 6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Компанiя "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"/"INTERPIPE LIMITED" в особi представника
Храйбе Фадi Зейновича. У компанiї "INTERPIPE LIMITED" вiдсутнiй код за ЄДРПОУ,
оскiльки ця компанiя є нерезидентом України i не може бути зареєстрована у Єдиному
Державному Реєстрi Пiдприємств i Органiзацiй України. Iдентифiкацiйний код компанiї
"INTERPIPE LIMITED" вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю НЕ 170535. Iнформацiя про
представника: 1. Прiзвище, iм'я, по батьковi - Храйбе Фадi Зейнович. 2. Серiя, номер, дата
видачi паспорта та найменування органу, що його видав - 63№0711103 01.12.2006 УВД-897.
3. Рiк народження - 1974. 4. Освiта - Вища. American University of Beirut. Бакалавр з
iнформатики та зв'язку. Бiзнес-школа INSEAD . Ступiнь МВА. 5.Стаж керiвної роботи (рокiв)
- 3. 6. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна). Директор по
продуктам та ресурсам. Храйбе Ф.З. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
Наглядова рада є колегiальним органом, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя наглядової ради визначається Законом "Про господарськi товариства" та
Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ".
Винагороду члени Наглядової ради не отримують.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антипов Юрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 339942 20.06.1996 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут. Iнженер хiмiк-технолог.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НМТЗ", головний iнженер
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрощук Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 040691 29.09.1995 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя. Економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя НВIГ "IНТЕРПАЙП", економiст вiддiлу економiчного планування.
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потапенков Геннадiй Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 989337 04.01.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**

1954
6.1.5. Освіта**
Вища. Волгоградський полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк, 1976р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", заступник директора з
економiчної та iнформацiйної безпеки-начальник служби економiчної безпеки.
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Звоненко Руслан Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 345918 17.11.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища. Державна металургiйна академiя, iнженер-металург, 1998р.Металургiйна
академiя України. Економiка пiдприємств. Економiст, 2002р.Агенство "Бiзнесмайстер".Управлiння персоналом, 2003р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу по заробiтнiй платi та компенсацiях
Управлiння по роботi з персоналом, керiвник напрямку
управлiння iнформацiйних технологiй.
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитренко Євген Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 672341 23.09.1999 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровська металургiйна академiя. Обработка металiв тиском, 2001р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора заводу по виробництву, транспорту та реалiзацiї продукцiїначальник комплексу по виробництву труб великого та середнього сортаменту ВАТ
"Новомосковський трубний завод".
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галата Василь Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 771777 22.04.2002 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет, правознавство.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Новомосковського мiського управлiння юстицiї.
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння-головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мовчан Вiкторiя Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 707640 10.07.1997 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища.
Днiпропетровський
металургiйний
iнститут.
Обробка
металiв
тиском,1985р.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Економiст, 2001р.Програма
навчання СIРА. Бугалтер-практик. Сертифiкат САР, 2005р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА", головний бухгалтер за сумiсництвом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА".
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується
Статутом Товариства.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до
компетенцiї iншого органу Товариства.
Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та делегованих
йому органами управлiння Товариства.
Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної крмiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiддубна Свiтлана Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 252568 05.04.1996 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища.Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут.Бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi, 1993 р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiї, та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю.Повноваження та обов'язки членiв
Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом.
Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариству
шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством України. З них стягуються прямi збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями
чи бездiяльнiстю, стягуються збитки за моральну шкоду, у вiдповiдностi з законодавством.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Голова Наглядової
ради

Кiрiчко Олександр
Iванович

Член Наглядової
ради

Коротков Андрiй
Миколайович

Член Наглядової
ради

Чернявський
Олександр
Геннадiйович

Член Наглядової
ради

Марiна Оксана
Юрiївна

Член Наглядової
ради

Бурносова Наталiя
Вадимiвна

Член Наглядової
ради

Морозов Денис
Володимирович

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АН 885650
22.04.2010
Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
обл.
АН 085999
24.01.2003
Ленiнським РВ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
обл.
СН 896781
11.09.1998
Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в
мiстi Києвi
СН 663111
05.12.1997
Мiнським РУ ГУ
МВС України в
мiстi Київi
СН 633318
10.12.1997
Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в
мiстi Києвi
АЕ 016263
30.06.1995
Бабушкiнським РВ
ДМУ УМВС
України в

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

25.04.2006

1

25.04.2006

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0,0000005

1

0

0

0

2

0,000001

2

0

0

0

17.03.2008

13334

0,006667

13334

0

0

0

25.04.2006

2

0,000001

2

0

0

0

25.04.2006

2

0,000001

2

0

0

0

25.04.2006

1

0,0000005

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Голова Правлiння

"IНТЕРПАЙП
ЛIМIТЕД"/"INTERP
IPE LIMITED" в
особi представника
Храйбе Фадi
Зейновича
Антипов Юрiй
Миколайович

Член Правлiння

Андрощук
Олександр
Володимирович

Член Правлiння

Потапенков
Геннадiй
Олексiйович

Член Правлiння

Звоненко Руслан
Миколайович

Член Правлiння

Дмитренко Євген
Васильович

Член Правлiння

Галата Василь
Григорович

Днiпропетровськiй
областi
НЕ 170535

АЕ 339942
20.06.1996
Новомосковським
МВ УМВС України
в Днiпропетровськiй
областi
АЕ 040691
29.09.1995
Жовтневим РВ
Криворiзького МУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АЕ 989337
04.01.1998
Ленiнським РВ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АК 345918
17.11.1998
Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АК 672341
23.09.1999
Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АМ 771777
22.04.2002

10.04.2007

175282915

87,6414575

175282
915

0

0

0

21.07.2010

3100

0,00155

3100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Член Правлiнняголовний бухгалтер

Мовчан Вiкторiя
Анатолiївна

Голова Ревiзiйної
крмiсiї

Пiддубна Свiтлана
Iванiвна

Новомосковським
МВ УМВС України
в Днiпропетровськiй
областi
АЕ 707640
10.07.1997
Iндустрiальним РВ
ДМУ УМВС
України в
Днiпропетровськiй
областi
АЕ 252568
05.04.1996
Новомосковським
МВ УМВС України
в Днiпропетровськiй
областi

21.07.2010

Усього

0

0

0

0

0

0

1

0,0000005

1

0

0

0

175299358

87,649679

0

0

0

175299
358

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
INTERPIPE
LIMITED/IНТЕРПА
ЙП ЛIМIТЕД
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
НЕ 170535

Місцезнаходження
Кiпр р-н 1065
Нiкосiя, ЛАВIНIА
КОРТ, Мiкiнон, 12,
6-й поверх

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

10.04.2007

175282915

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

175282915

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
87,6414575

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
87,6414575

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

175282
915

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

0

0

175282
915

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові
**Не обов"язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

22.04.2010
95,90879
Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
22.04.2010 р., скликаних за рiшенням Правлiння Товариства:
1.Затвердження звiту Правлiння ВАТ " IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" про результати дiяльностi за 2009 рiк та затвердження основних напрямкiв
дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
2.Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами проведення
перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк, результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2009 роцi.
4.Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки
прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв.
5.Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
на 2010 рiк.
6.Внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".
7.Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у
документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про
дематерiалiзацiю.
8.Призначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження
здiйснювати персональні повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi зборами рiшення,
здiйснювати iншi дiї щодо забезпечення проведення процедури дематерiалiзацiї.
9.Обрання депозитарiю цiнних паперiв.
10.Обрання зберiгача цiнних паперiв.
11.Припинення дiї договору з реєстратором Товариства №2-2006 вiд 06 лютого 2006
року та призначення дати припинення ведення реєстру.
В процесi роботи загальних зборiв акцiонерiв були розглянутi всi питання порядку
денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0,000
0,000
0,000
0,000

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0,000
0,000
0,000
0,000

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
За звiтний та перiод, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та не
Опис
виплачувались.
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 09 квiтня 2009 року (протокол №1
вiд 09.04.2009 року), прийнято рiшення:
не розподiляти чистий прибуток, одержаний в результатi фiнансово-господарської
дiяльностi в 2008 роцi. Не затверджувати термiн та порядок виплати дивiдендiв у зв'язку з
тим, що прибуток до фонду розрахункiв з учасниками (дивiдендiв) не розподiляється.
Протягом 2010 року продовжувалася виплата дивiдендiв за результатами фiнансово -

господарської дiяльностi Товариства за 2006 рiк з урахуванням частини нерозподiленого
прибутку минулих рокiв вiдповiдно до рiшення, прийнятого на чергових загальних зборах
акцiонерiв, що вiдбулися 06 квiтня 2007 року (протокол б/н вiд 06.04.2007 року), якi по не
залежними вiд Товариства причинам своєчасно не були отриманi акцiонерами. Дата
закриття реєстру для виплати дивiдендiв - 15 травня 2007 року. Строк виплати дивiдендiв
встановлено з 15 травня по 31 грудня 2007 року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Сiгма Реєстр"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33785109
Київська обл. - р-н 01601 м.Київ
Мечникова,2
АВ 430293
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.09.2008
0445856427
0445856489
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
З реестратором ТОВ "Сiгма Реєстр"
Договiр на ведення реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ" укладено 06 лютого 2006 року,
№2-2006.
Черговими загальними зборами акцiонерiв
ВАТ "IНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" 22.04.2010 р. було прийнято
рiшення:
1.ПРИПИНИТИ з 13.07.2010 року дiю
договору на ведення реєстру №2-2006 вiд
06.02.2006 року, укладеного з Товариством
з обмеженою вiдповiдальнiстю "СiгмаРеєстр".
2.ВИЗНАЧИТИ дату припинення ведення
реєстру: 07.07.2010 року.

Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
Київська обл. - р-н 04107 м.Київ Тропiнiна,
буд.7-Г
АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
0445854240

Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0445854241
Професiйна дiяльность на фондовому
ринку - депозитарна дiяльность
депозитарiю цiнних паперiв
Черговими загальними зборами акцiонерiв
ВАТ "IНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" 22.04.2010 р. було прийнято
рiшення:
1.Обрати депозитарiєм, який буде
обслуговувати випуск акцiй ВАТ
"IНТЕРПАЙП НМТЗ", щодо якого
прийнято рiшення про дематерiалiзацiю Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв" (код за ЄДРПОУ: 35917889).
2. Доручити Наглядовiй радi затвердити
умови Договору про обслуговування емiсiї
цiнних паперiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".
25.06.2010 року ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
та ПрАТ "ВДЦП" уклали Договiр про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв
№Е1161/10.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Фонд-Маркет"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34412655
Київська обл. - р-н 01601 м.Київ
Мечникова,2
АВ 430287
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
24.07.2006
0444985374
0444956799
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарна дiяльность зберiгача цiнних
паперiв
Черговими загальними зборами акцiонерiв
ВАТ "IНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" 22.04.2010 р. було прийнято
рiшення:
1. Обрати зберiгачем, у якого ВАТ
"IНТЕРПАЙП НМТЗ" будуть вiдкритi
рахунки в цiнних паперах власникам акцiй
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "ФондМаркет" (код за ЄДРПОУ: 34412655).
2. Доручити Наглядовiй радi затвердити
умови Договору про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах.
25.06.2010 року ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
та ТОВ "Фонд-Маркет" уклали Договiр про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах

№03Е/2010.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Аудит Консалтинг
Альянс"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
31824932
Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н
49038 м.Днiпропетровськ Ленiнградська,68
А 003419
Аудиторська Палата України
28.05.1998
0567887307
0567535879
Аудиторськi послуги
Аудиторськi послуги емiтенту протягом 5
рокiв надає Товариство з обмежено
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Аудит Консалтинг Альянс". Договiр
№310/07 вiд 20.02.2007 р. щодо
аудиторських послуг за 2006 рiк. Договiр
№412/08 вiд 29.02.2008 щодо аудиторських
послуг за 2007р. Договiр №251/09
вiд 10.03.2009 р. щодо аудиторських послуг
за 2008 рiк. Договiр №146/10 вiд
19.01.2010 р. щодо аудиторських послуг за
2009 рiк. Договiр 949/10 вiд 23.11.2010 р.
щодо аудиторських послуг за 2010 рiк.

Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"
Приватне акціонерне товариство
16285602
Київська обл. - р-н 01054 м.Київ
Воровського,33
АВ 546588
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.07.2010
0444902744
0444902748
Страховi послуги
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна" надає страховi послуги емiтенту.
Договiр страхування вiд 11.01.2011 року
№530104063.11.
Приватне акцiонерне товариство "СК" АХА
Страхування" Днiпропетровська фiлiя
Приватне акціонерне товариство
24991805

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н
49000 м.Днiпропетровськ Рогальова,33
АВ 483289
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
0563757057
0563757067
Страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ
Приватне акцiонерне товариство "СК" АХА
Страхування" Днiпропетровська фiлiя
надає страховi послуги емiтенту. Договiр
добровiльного страхування майна
пiдприємств i пiдприємцiв № 197-ип/11дп
вiд 04.03.2011р.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
11.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
172/1/10

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер
4
UA
4000067300

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
50 000 00
0,000

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
100

5
6
7
8
Акції
Бездокумента
0,250
200000000
Іменні
рна Іменні
прості
З метою виконання вимог законодавства України, а саме: частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виключно
бездокументну форму iснування акцiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 22 квiтня 2010 року, прийнято рiшення про
переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 11 травня 2010 року № 172/1/10. Депозитарiєм, який
обслуговує випуск акцiй, щодо якого було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю обрано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889), Зберiгачем, у якого Товариство вiдкрило
рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 34412655). Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї цiнних паперiв
Нацiональним Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру
кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067300.
Договiр про пiдтримання лiстингу: включення простих iменних акцiй ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" до Котирувального списку ПФТС 2
(другого) рiвня лiстингу було пiдписано 24.10.2007 року.
22 лютого 2010 року Управлiнням iнформацiї та лiстингу ПФТС прийнято рiшення №2202/2010/05(л) про змiну рiвня лiстингу цiнних паперiв
емiтента. Рiшення набуло чинностi з 23 лютого 2010 року. Пiдставою про переведення з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до
списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку (нульовий рiвень Бiржового Списку) є невиконання п.5.1.3. Правил ПрАТ "Фондова бiржа
ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв наступним умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу: "кожен з
останнiх 6 мiсяцiв з цiнними паперами емiтента укладалось не менше 10 бiржових угод та виконувалось не менше 10 бiржових контрактiв, при
цьому середньомiсячна вартiсть бiржових угод з цiнними паперами емiтента протягом останнiх 6 мiсяцiв складає не менше 250000 грн.".

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

11000
11000
0
10036
10036
0
57
57
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Будiвництво заводу почалося в березнi 1932 року. 28 березня 1935 року була видана перша
продукцiя листовий прокат. У роки Вiтчизняної вiйни завод був евакуйований у мiсто
Сiверськ на Урал. Примiщення виробничих цехiв, комунiкацiї були повнiстю зруйнованi. З
1943 року почалась його вiдбудова. У 1946 роцi вступили в дiю механiчний, ливарний, та
оцинкований цехи. У 1947 роцi завод видав перший пiслявоєнний прокат. У 1951 роцi
вступив у дiю комплекс з виробництва бiлої жерстi. У 1955 роцi першу продукцiю видав цех
емальованого посуду. З 1958 року пiдприємство отримало назву "Новомосковський
металургiйний завод". В цому ж роцi було освоєно випуск гарячекатаної тонколистової
електротехнiчної сталi. У вереснi 1961 року на виконання найважливiшого
народногосподарського завдання з iнтенсивного розвитку паливно-енергетичної галузi СРСР
i зростання видобутку нафти та газу, у рекордно стислi строки: 9 мiсяцiв був введений в
експлуатацiю трубоелектрозварювальний цех №1 з виробництва труб великого дiаметру для
магiстральних газо-нафтопроводiв i лiквiдовано залежнiсть держави вiд iмпорту труб з
Захiдної Європи. У 1962 р. був введений в експлуатацiю участок з виробництва зварювальних
плавлених
флюсiв для
забезпечення дiяльностi
нового
стану виробництва
електрозварювальних труб великого дiаметру та була органiзована лабораторiя автоматизацiї
та механiзацiї. У 1965 роцi вступив у дiю трубоелектрозварювальний цех №2 з виробництва
нафтопровiдних труб дiаметром 159-426 мм. 22 грудня 1972 року завод отримав назву
"Новоимосковський трубний завод".
22 грудня 1983 роцi введено в експлуатацiю трубоелектрозварювальний цех №3.
Пiдготовка до приватизацiї пiдприємства розпочалася на пiдставi рiшення Фонду державного
майна України вiд 05.03.1993 р. № 10-ДП про приватизацiю майна орендного пiдприємства
"Новомосковський трубний завод". Свiдоцтво про власнiсть на майно цiлiсного майнового
комплексу орендного пiдприємства "Новомосковський трубний завод" отримане 26.03.1996
року №П-492 на пiдставi договору купiвлi-продажу №КП-379 вiд 25.09.1995 року, а також
акту прийому-передачi вiд 18 березня 1996 року мiж Покупцем i Фондом державного майна
України згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств".
Засновниками вiдкритого акцiонерного товариства виступають члени органiзацiї орендарiв
орендного пiдприємства "Новомосковський трубний завод", якi прийняли участь у

приватизацiї цiлiсного майнового комплексу НТЗ. У приватизацiї пiдприємства прийняли
участь 26 125 громадян України.
У 2006 роцi в результатi реорганiзацiї було створено комплекс по виробництву труб великого
та середнього сортаменту (КВТВ i СС) а також вiдокремився цех емальованого та
оцинкованого посуду (ТОВ "Новомосковський посуд"). Вiдкрите акцiонерне товариство
"Новомосковський трубний завод" за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, якi вiдбулися 15 лютого 2007 року, перейменоване у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (без змiни
органiзацiйно-правової форми).
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД" є
правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства
"Новомосковський трубний завод". З 1 вересня 2007 рока цех флюсу та фрити вийшов iз
складу ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" i включений до складу ТОВ
"Новомосковський посуд". В 2010 роцi пiдприємство вiдзначило 75 -рiччя свого iснування.
Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не
приймалися.
Сьогоднi ВАТ " IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" - сучасне високооснащене
промислове пiдприємство з виробництва електрозварних труб рiзного призначення.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом
ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ЕМIТЕНТА
Дiюча в Товариствi органiзацiйна структура управлiння передбачає централiзацiю
функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу основних цехiв. У цих умовах
кожна функцiональна служба являє собою динамiчну структурну одиницю, що забезпечена
кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдними фiнансовими ресурсами, що дає змогу
маневрувати в роботi та якiсно використовувати функцiональнi обов'язки з централiзованого
обслуговування усiх основних цехiв як одного цiлого виробництва.
Голова Правлiння, приймальня голови Правлiння, головний iнженер заводу, директор по
економiцi й фiнансам, директор по керуванню персоналом, директор по економiчнiй безпецi,
керiвник СIТ, головна бухгалтерiя, юридичний вiддiл, вiддiл технiчного контролю, керування
по плануванню виробництва й реалiзацiї продукцiї, вiддiл охорони працi, начальник
комплексу
по
виробництву
труб
великого
й
середнього
сортаменту,
трубоелектрозварювальний цех №3; технiчна служба: проектно-виробничий центр, технiчний
вiддiл, центральна заводська лабораторiя, служба метрологiї; сервiсна служба: ремонтноаналiтичний вiддiл, паросиловий цех, вiддiл головного енергетика, електричний цех,
ремонтно-механiчний цех, спецiалiзована дiлянка з ремонту механоустаткування
трубоелектрозварювального
виробництва,
спецiалiзована
дiлянка
з
ремонту
електроустаткування трубоелектрозварювального виробництва; фiнансово-економiчна
служба: планово-економiчний вiддiл, бюджетний вiддiл, фiнансовий вiддiл; служба
iнформацiйних технологiй; служба закупiвель: група по тендерних питаннях, група
супроводу закупiвель, група планування й аналiзу закупiвельної дiяльностi, складське
господарство; залiзничний цех, автотранспортний цех, служба економiчної безпеки,
адмiнiстративно-господарська служба: культурно-оздоровчий комплекс, служба керування
персоналом: група по заробiтних платах, група по органiзацiйному розвитковi, група по
органiзацiї працi, група по адмiнiструванню персоналу, група наймання й розвитку
персоналу, група по автоматизацiї процесiв розрахунку заробiтної плати.

У вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом змiн в органiзацiйнiй структурi, злиття,
подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Товариство має у своєму складi два товаровиробничих цехи, до складу яких
входять:Комплекс по виробництву труб великого й середнього сортаменту,
трубоелектрозварювальний цех №3. Функцiї основних цехiв: Комплекс по виробництвi труб
великого й середнього сортаменту - Виробництво електрозварних труб дiаметром 1020мм;
159-530 мм.
Забезпечує виконання планiв по всiх технiко-економiчних показниках роботи комплекса,
графiкiв модернiзацiї виробництва й устаткування.
Забезпечує ефективне використання виробничих потужностей комплексу й систематичне
вдосконалювання технологiї виробництва на основi досягнень передовий
вiтчизняної й закордонної науки й технiки, впровадження автоматизацiї й механiзацiї
виробничих процесiв; Трубоелектрозварювальний цех № 3 - Виробництво електрозварних
труб дiаметром 21,3 -114 мм, профiльнi труб розмiром 17*17*100*50мм
Забезпечує виконання плану по всiх технiко-економiчних показниках роботи цеху.
Забезпечує ефективне використання виробничих потужностей цеху й контроль над змiстом
агрегатiв i встаткування в справному станi.
Здiйснює систематичне вдосконалювання технологiї виробництва на основi досягнень
передової вiтчизняної й закордонної науки й технiки, впровадження автоматизацiї й
механiзацiї виробничих процесiв.
Основнi функцiї допомiжних цехiв:
Ремонтно-механiчний цех - Забезпечує монтаж i ремонт металоконструкцiй
вантажопiдйомних машин i кранових шляхiв, виготовлення й ремонт знiмних
вантажозахватних пристроїв i тари iз застосуванням зварювання, а також виготовлення
знiмних чалочних пристосувань для пiдроздiлiв ВАТ, де немає спецiально навченого
персоналу, iз проведенням випробувань i веденням журналу облiку.
Спецiалiзована дiлянка з ремонту механоустаткування трубоелектрозварювального
виробництва - У рамках рiчної ремонтної програми трубоелектрозварювальних цехiв
вiдповiдає за технiчно справний стан i змiст у робочому станi електричного встаткування з
метою виконання виробничої програми пiдприємства.
Спецiалiзована дiлянка з ремонту електроустаткування трубоелектрозварювального
виробництва - У рамках рiчної ремонтної програми трубоелектрозварювальних цехiв
вiдповiдає за технiчно справний стан i змiст у робочому станi електричного встаткування з
метою виконання виробничої програми пiдприємства.
Паросиловий цех - Забезпечує безпечне ведення технологiчного процесу й безперебiйну
подачу енергоресурсiв пiдроздiлам заводу.
Забезпечує безперебiйну й ефективну роботу загальнозаводських i мiжцехових очисних i
гiдротехнiчних споруджень, органiзує їхнiй ремонт.
Електричний цех - Керує експлуатацiєю пiдвiдомчих електроустановок i мереж, органiзує
обслуговування й ремонт устаткування й комунiкацiй вiдповiдно до Правил технiчної
експлуатацiї, правилами охорони працi й пожежної безпеки, положенням про плановопопереджувальному ремонтi, iншими дiючими положеннями й iнструкцiями.
Приймає в експлуатацiю й пiд налагодження знову змонтованi електроустановки споживачiв.
Вiддiл головного енергетика - Органiзацiя й контроль безперебiйного забезпечення цехiв i
служб пiдприємства всiма видами енергiї вiдповiдних параметрiв i в належному для
виконання виробничого плану кiлькостi при високих технiко-економiчних показниках
роботи.
Центральна заводська лабораторiя - Удосконалює технологiчнi процеси з урахуванням
екологiї й безпечних умов працi, що направляються на одержання продукцiї вiдповiдно до

дiючих стандартiв i технiчними умовами, а також на подальше полiпшення її якостi й
пiдвищення ефективностi виробництва. Проводить лабораторнi випробування продукцiї
заводу.
Здiйснює зв'язки пiдприємства з науково-дослiдними й iншими органiзацiями з питань
науково-дослiдних робiт, що стосуються вдосконалювання технологiчних процесiв.
Служба метрологiї - Органiзовує безпечне i якiсне проведення робiт з перевiрки,
калiбрування засобiв вимiрювальної технiки, постiйно проводить роботу вiдповiдно до вимог
Положення про систему керування охороною працi на ВАТ "НМТЗ", Типових правил
пожежної безпеки для промислових пiдприємств i iнших нормативних документiв, що дiють
на пiдприємствi.
Органiзовує роботу iз проведення аналiзу стану метрологiчного забезпечення технологiчних
процесiв у цехах пiдприємства.
Органiзовує й бере участь у проведеннi аудитiв по оцiнцi вiдповiдностi дiяльностi
пiдроздiлiв заводу природоохоронному законодавству.
Органiзовує проведення монiторингу виробничого середовища вiдповiдно до вимог закону "
Про охорону працi".
Бере участь у проведеннi аналiзу за дотриманням пiдроздiлами нормативiв ПДВ джерел
викидiв.
Технiчний вiддiл - Органiзовує розробку, впровадження й контроль технологiчних процесiв
виробництва продукцiї у вiдповiдностi зi стандартами, технiчними умовами й вимогами
замовникiв.
Органiзує розробку, впровадження й контроль функцiонування Систем якостi по стандартах
ДСТУ, серiї ISO 9000, API Q1.
Бере участь у розробцi й впровадженнi прогресивних технологiчних процесiв, нових видiв
продукцiї, розробцi перспективних i поточних планiв удосконалювання виробництва,
полiпшення якостi продукцiї
Розробка iнвестицiйних пропозицiй i проектiв, участь у реалiзацiї iнвестицiйних пропозицiй i
проектiв.
Забезпечення функцiонування iнвестицiйного процесу у ВАТ.
До складу Товариства також входять: Фiнансово-економiчна служба (планово-економiчний
вiддiл, бюджетний вiддiл, фiнансовий вiддiл); Служба управлiння персоналом (Група iз
заробiтної плати, група з органiзацiйного розвитку, група з органiзацiї працi, група з
адмiнiстрування персоналу, група найму та розвитку персоналу, група з автоматизацiї
процесiв розрахунку заробiтної плати; Залiзничний цех; Автотранспортний цех; Вiддiл
технiчного контролю; Управлiння з планування виробництва й реалiзацiї продукцiї;
Юридичний вiддiл; Вiддiл охорони працi; Головна бухгалтерiя, Служба закупiвель (Група
супроводу закупiвель, група планування й аналiзу закупiвельної дiяльностi, група з
тендерних питаннь, складське господарство); Служба iнформацiйних технологiй; Служба
економiчної
безпеки;Адмiнiстративно-господарська
служба;
Культурно-оздоровчий
комплекс; Приймальня голови Правлiння.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду щодо реорганiзацiї емiтента не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.1999р.
№
996-Х1У, затвердженими МФУ положеннями
(стандартами)
бухгалтерського облiку (П (С)БО), iнструкцiями i другими нормативними актами,
регулюючими порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i надання фiнансової
звiтностi, виконуючи потреби передбаченi Статутом пiдприємства з метою отримання
прибутку i задоволення матерiальних i iнших соцiальних потреб робiтникiв
пiдприємства ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi доручено бухгалтерськiй
службi на чолi з головним бухгалтером.
Склад бухгалтерiї затверджується згiдно з штатним розкладом, обов'язки кожного
робiтника
бухгалтерської
служби
регламентуються
вiдповiдними
посадовими
iнструкцiями. Розпорядження i вказiвки головного бухгалтера щодо ведення
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi є обов'язковими для виконання
всiма структурними пiдроздiлами пiдприємства.
Прийнята методологiя вiдображення оцiнки майна i господарських операцiй на протязi
року є незмiнною. Бухгалтерський облiк ведеться на основi Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язання i господарських операцiй i
Iнструкцiї №291 згiдно журнально-ордерної форми з елементами комп'ютерної обробки
при допомозi програми 1-С "Пiдприємство" i iнших самостiйно розроблених прикладних
програм IРЦ. Перелiк, термiни, вiдповiдальнiсть за надання iнформацiї складання
первинних документiв, звiтiв i звiтностi служб пiдприємства регулюються "Графiком
подання документiв структурними пiдроздiлами пiдприємства в головну бухгалтерiю для
складання фiнансової звiтностi".
З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв
перед складанням рiчної звiтностi i в iнших випадках,
завбачених законодавством проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань згiдно
наказу по пiдприємству i Iнструкцiї по iнвентаризацiї
основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв i розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 11.05.1994р. №69 (зi змiнами i доповненнями).
ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ПIДПРИЄМСТВА:
1.1.Облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i нематерiальних
активiв.
1.1.1. Вiдображаються в фiнансовiй звiтностi по балансовiй вартостi, що визначається як
рiзниця вартостi придбання активiв та накопиченої амортизацiї. Лiквiдацiйна вартiсть
об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийнята рiвною 0 (нуль) гривен.
1.1.2. Облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв ведеться згiдно
П(С)БО 7 "Основнi засоби", нематерiальних активiв згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи". Одиницею облiку є окремий об'єкт.
1.1.3 Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв визнається комiсiєю на
чолi з головним iнженером пiдприємства в момент вводу основного засобу в
експлуатацiю.
1.1.4. Основнi засоби класифiкуються по групам i нарахування амортизацiї
проводиться прямолiнiйним методом, по котрому рiчна сума амортизацiї вираховується
дiленням амортизацiйної вартостi на термiн корисного використання об'єкта основних
засобiв.
1.1.5. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА), це предмети коштом до
1000грн (без ПДВ) iз термiном використання бiльше одного року. Нарахування
амортизацiї в розмiрi 100% проводиться при вводi в експлуатацiю.

1.1.6. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв проводиться протягом перiоду
корисного використання прямолiнiйним методом. Термiн використання нематерiальних
активiв визнається в момент вводу в експлуатацiю.
1.1.7. Бухгалтерський облiк капiтальних iнвестицiй ведеться згiдно з нормами П(С)БО
7,8,28. При зарахуваннi на баланс капiтальнi iнвестицiї оцiнюються по собiвартостi.
1.1.8. Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єктiв основних засобiв над сумою попереднiх
уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв кожного мiсяця в сумi,
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї, включаються до складу нерозподiленого прибутку з
одночасним зменшенням додаткового капiталу.
2.1. Облiк запасiв.
2.1.1. Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються, облiковуються згiдно
положень П(С)БО 9 "Запаси".
2.1.2. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Транспортно заготiвельнi витрати розподiляються на два види:
- прямi, якi безпосередньо вiдносяться до конкретної поставки запасiв i зараховуються
в собiвартiсть запасу;
- непрямi, що вiдображаються на окремому субрахунку рахунку облiку запасiв з
помiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою
вартостi запасiв, що вибули за звiтний мiсяць.
2.1.3. Малоцiнними оборотними активами є предмети з термiном служби до 1-го року,
незалежно вiд їх вартостi.
2.1.4. Незавершене виробництво вiдображається в бухгалтерському облiку по фактичнiй
виробничiй собiвартостi.
2.1.5. Оцiнка вибуття запасiв ведеться по методу ФIФО.
2.2. Облiк витрат.
2.2.1. Облiк витрат пiдприємство веде згiдно положень П(С)БО 16.
2.2.2. На пiдприємствi дiє передiльний метод облiку витрат на виробництво i
калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї основного виробництва i метод на
замовлення допомiжних i обслуговуючих цехiв i пiдроздiлiв.
2.2.3. Оплата працi робiтникiв пiдприємства вiдбувається згiдно з затвердженим
штатним розписом.
2.2.4. Для узагальнення iнформацiї щодо витрат пiдприємства, використовуються тiльки
рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi" без застосування класу 8 "Витрати по
елементам".
2.3. Облiк доходiв.
2.3.1. Облiк доходiв пiдприємства ведеться згiдно положень П (С)БО15.
2.4. Облiк дебiторської заборгованостi.
2.4.1. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається згiдно з
П (С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
2.4.2. Затвердженi коефiцiєнти сумнiвностi груп по непогашенiй дебiторськiй
заборгованостi термiном:
- до 90 днiв
- 5%
- вiд 90 днiв до 180 днiв
-25%
- вiд 180 днiв до 1 року
-50%
- бiльше року
-100%.
2.5. Облiк фiнансових iнвестицiй.
2.5.1. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються на дату балансу
згiдно П (С)БО12. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi й дочiрнi пiдприємства

облiковуються за методом участi в капiталi, крiм випадкiв, приведених в
п. 17 П(С)БО 12.
2.6. Облiк резервiв.
2.6.1. Резервний капiтал нараховується згiдно статутних документiв.
2.7. Облiк касових, розрахункових i iнших фiнансових операцiй.
2.7.1. Аналiтичний облiк касових, розрахункових i iнших фiнансових операцiй ведеться
в нацiональнiй валютi України - гривнях, а по господарських операцiях пов'язаних з
iноземною валютою, в вiдповiднiй валютi з оцiнкою для цiлей бухгалтерського облiку i
фiнансової звiтностi в нацiональнiй валютi України - гривнi. Валютнi курсовi рiзницi
вiдображаються в бухгалтерському облiку iдентифiковано по кожнiй валютнiй операцiї.
2.8. Фiнансова звiтнiсть по сегментам.
2.8.1. Фiнансова звiтнiсть по сегментам формується на основi П(С)БО 29 "Фiнансова
звiтнiсть по сегментам" виходячи iз методологiчних принципiв формування iнформацiї
про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи
I зобов'язання звiтних сегментiв.
2.8.2. За звiтнi сегменти прийнятi географiчнi сегменти: Україна i зарубiжжя.
2.9. Облiк прибутку та податку на прибуток.
2.9.1. При нарахуваннi податку на прибуток в бухгалтерському облiку застосовується
П(С)БО 17 "Податок на прибуток", застосовуються термiни "Вiдстроченi податковi
зобов'язання" (ВПЗ), "Вiдстроченi податковi активи" (ВПА), а також "Тимчасовi
рiзницi" i "Постiйнi рiзницi".
В статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" промiжного звiту про
фiнансовi результати наводиться тiльки сума поточного податку на прибуток, а на дату
рiчного балансу в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi проводиться вiдповiдне
коригування (збiльшення, зменшення) суми витрат податку на прибуток, виходячи iз
облiкового прибутку (збитку) за звiтний рiк.
2.10. Податковий облiк.
2.10.1. Податковий облiк проводиться згiдно законодавства України. Вихiдними даними
для ведення податкового облiку є данi регiстрiв бухгалтерського облiку.
2.11. Межа суттєвостi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi.
Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв,
зобов'язань, власного капiталу застосовується межа суттєвостi в розмiрi 5% суми всiх
активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.
Для визначення суттєвостi окремих видiв прибутку i витрат встановлена межа
суттєвостi, що дорiвнює 2% чистого прибутку (збитку) за вiдповiдний перiод.
Для вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єкта облiку встановлена
межа суттєвостi, що рiвна або вища 10% вiдхилення залишкової вартостi об'єкта облiку
вiд його справедливої вартостi.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежного аудитора щодо фiнансових звiтiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2010 року.
Акцiонерам, керiвництву
ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД",
Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ

ЗАВОД" станом на 31 грудня 2010 року, що включають баланс станом на 31 грудня 2010
року, звiт про фiнансовi результати за звiтний перiод, що минув на зазначену дату, звiт про
рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за
перiод, що закiнчився 31 грудня 2010 року, додаток до примiток до рiчної фiнансової
звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2010 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики
та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть стосовно зазначеної фiнансової звiтностi несе керiвництво пiдприємства.
Нашим обов'язком є висловлення висновку стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi
проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть"
та "Мiжнародних стандартiв аудиту" прийнятих в Українi в якостi Нацiональних. Цi
стандарти вимагають вiд нас спланувати i провести аудиторську перевiрку таким чином, щоб
забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв та
об?рунтування сум та iнформацiї розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку
вiдповiдностi застосованих принципiв облiку вимогам П(С)БО. Аудит також включав
дослiдження принципiв бухгалтерського облiку, застосованих керiвництвом, суттєвих
облiкових оцiнок, пiдготовлених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення
фiнансової звiтностi. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну
основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах, достовiрно i повно подає
фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2010 року, згiдно з
нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за №1528
Не вносячи до нашого висновку застережень в наступних пояснювальних параграфах, ми
звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, надання якої обумовлено вимогами Положення
щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, яке затверджено рiшенням ДКЦБФР вiд 19.12.2006 року №
1528.
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
пiдготовлена вiдповiдно до концептуальної основи, що базується на положеннях П(С)БО №
1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", якi визначають мету, склад i принципи
пiдготовки фiнансової звiтностi та вимоги до визнання i розкриття її елементiв.
1.
Активи
Iнформацiя про активи в частинi необоротних матерiальних i нематерiальних активiв,
довгострокових фiнансових iнвестицiй, запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових
коштiв та витрат майбутнiх перiодiв розкрита в фiнансовiй звiтностi в усiх суттєвих аспектах
згiдно дiючих П(С)БО.
Незавершенi капiтальнi вкладення оцiненi в сумi понесених витрат та складаються iз
капiтальних iнвестицiй у будiвництво, виготовлення, реконструкцiю (модернiзацiю),
придбання об'єктiв необоротних матерiальних активiв, якi на дату балансу не введенi до
експлуатацiї.
Основнi засоби вiдображенi в балансi пiдприємства по переоцiненiй вартостi. Бухгалтерський
облiк надходжень, iндексацiї, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв в цiлому
вiдповiдає П(С)БО 7 "Основнi засоби". Методом амортизацiї на пiдприємствi, згiдно обраної
облiкової полiтики, є прямолiнiйний метод.
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi пiдприємства по балансовiй вартостi, що
визначається як рiзниця вартостi придбання активiв i накопиченої амортизацiї. Амортизацiя

нематерiальних активiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Очiкуваний
термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається пiдприємством
самостiйно.
Фiнансовi iнвестицiї, якi облiкованi та вiдображеннi в балансi облiковуються згiдно з П(С)БО
12. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображено в фiнансовiй звiтностi станом на
31.12.2010 р. достовiрно та являють собою внески пiдприємства (частки, акцiї).
У статтi балансу "Запаси" вiдображенi активи, якi утримуються для споживання в ходi
нормального операцiйного циклу, а саме для виробництва, виконання робiт, та надання
послуг, для подальшого продажу, а також потреб управлiння. Оцiнка запасiв при визнаннi
здiйснюється по первiснiй собiвартостi. Для цiлей облiку запаси класифiкованi належним
чином. Оцiнка вибуття запасiв у виробництво - по собiвартостi перших по часу надходження
запасiв (ФIФО), незавершене виробництво основних цехiв, яке утворилось у виглядi
технологiчних процесiв, розцiнюється по фактичнiй виробничiй собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть розмежована на довгострокову та поточну. Поточна дебiторська
заборгованiсть вiдображена у балансi за мiнусом резерву сумнiвних боргiв. У статтi
довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображена заборгованiсть зi строком погашення
понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
Грошовi кошти вiдображають суму залишку грошей готiвкою в касi та на рахунках в банках.
Витрати майбутнiх перiодiв визнанi в сумi витрат пов'язаних з пiдпискою периодичних
видань, рекламних послуг, страхуванням майна та iнше.
На нашу думку, вiдповiднi показники за видами активiв представленнi в фiнансовiй звiтностi
пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року у всiх суттєвих аспектах, та в цiлому достовiрно
i повно подають фiнансову iнформацiю згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а саме Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 7 "Основнi засоби", П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", П(С)БО 9
"Запаси", П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї",
П(С)БО 14 "Оренда", П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти", П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
2.
Зобов'язання
Iнформацiя щодо зобов'язань в цiлому розкрита в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
дiючих П(С)БО.
У звiтностi зобов'язання розмежованi на довгостроковi та поточнi. Поточнi зобов'язання
складаються iз зобов'язань банкам по кредитам, за розрахунками з постачальниками товарiв,
послуг, поточних зобов'язаннь за розрахунками з одержаних авансiв, з оплати працi, по
соцiальному страхуванню та з бюджетом, якi пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. В балансi
зобов'язання вiдображенi за сумою до погашення.
Забезпечення створенi для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток.
На нашу думку, вiдповiднi показники зобов'язань представленнi в фiнансовiй звiтностi
пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року у всiх суттєвих аспектах, та в цiлому достовiрно
i повно подають фiнансову iнформацiю згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а саме Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".
3.
Власний капiтал
Iнформацiя про власний капiтал розкрита i в цiлому вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi.
Статутний капiтал вiдображений в балансi станом на 31 грудня 2010 року вiдповiдає
статутному капiталу вiдображеному в установчих документах та складає 50 000 000 грн.
Статутний капiтал ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
("Товариство") станом на 31 грудня 2010 року сплачено в повному обсязi. Формування та

сплата статутного капiталу пiдтверджується вiдповiдними платiжними документами.
На нашу думку, вiдповiднi показники власного капiталу представленнi в фiнансовiй звiтностi
пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року у всiх суттєвих аспектах, та в цiлому достовiрно
i повно подають фiнансову iнформацiю згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а саме Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО, 5 "Звiт про власний капiтал".
4.
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2010 року вище вартостi статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам законодавства.
5.
Чистий прибуток/збиток
Чистий збиток ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31
грудня 2010 року розрахований i розкритий згiдно з вимогами П(С)БО № 3 "Звiт про
фiнансовi результати".
6.
Iньша iнформацiя
Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдповiдно до
чинного законодавства.
7.
Iнформацiя за п.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Iнформацiя щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 ст. 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" розкривалася емiтентом в особливої
iнформацiї емiтента протягом звiтного перiоду.
8.
Державною комiсiєю з цiнних папкрiв та фондовому ринку не визначенi вимоги щодо
лiквiдностi професiйних участникiв фондового ринку.
9.
Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
10.
Станом на 31.12.2010 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних
пенсiйних фондiв.
Директор
ТОВ АФ "Аудит Консалтинг Альянс"
_________________ Омельченко О.А.
09 березня 2011року.
Сертифiкат серiї А №003419 рiшення АПУ № 66 вiд 28.05.1998р. Термiн дiї сертифiката
продовжено до 28.05.2012р. рiшення АПУ № 171/3 вiд 19.01.2007р.
м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, 68
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Прiоритетною дiяльнiстю пiдприємства є виробництво труб рiзного призначення. А саме:

Виробництво труб великого сортаменту за вiтчизняними стандартами (Труби сталевi
електрозварнi прямошовнi дiаметром 1020 мм, товщина стiнки 10,0-15,0 мм для
газонафтопроводiв);
Виробництво труб середнього сортаменту за вiтчизняними стандартами (Труби сталевi зварнi
прямошовнi для магiстральних газонафтопроводiв, дiаметром 159-530 мм, товщина стiнки
5,0-10,0 мм;
Дiлянка iзоляцiйного покриття труб (Труби сталевi зварнi прямошовнi дiаметром 159-530 мм
з
зовнiшнiм
антикорозiйним
полiетиленовим
покриттям
для
магiстральних
газонафтопроводiв);
Виробництво труб середнього сортаменту за закордонними стандартами (Специфiкацiя для
трубопроводiв дiаметром 168,3-508,0 мм, товщина стiнки 5,2-10,3 мм);
Виробництво труб малого дiаметру та профiлей за вiтчизняними стандартами (Труби сталевi
водогазопровiднi дiаметром 21,3-114 мм, товщина стiнки 2,0-4,5 мм; труби сталевi зварнi
профiльнi розмiром 17х17 - 100х80 мм, товщина стiнки 1,5-4,0 мм;);
Виробництво труб малого дiаметру та профiлей за закордонними стандартами (Зварнi полi
профiлi, виготовленi холодним засобом та призначенi для будiвництва з металоконструкцiй,
виготовлених з низьколегованих та дрiбнозернистих конструкцiйних сталей дiаметр 21,3114,3 мм, товщина стiнки 2,0-4,0 мм розмiр 17х17-100х80 мм, товщина стiнки 1,5-4,0);
Сучаснi технологiї й устаткування, система контролю якостi та iспитiв продукцiї
забезпечують постачання труб згiдно технiчних вимог споживачiв, цiлком вiдповiдають
вимогам нацiональних i мiжнародних стандартiв (API 5L, DIN, EN, ASTM).
ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНI КЛIЄНТИ.
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни
дальнього зарубiжжя (зокрема, країни Європейського Союзу, США, країни Близького Сходу
та Пiвденно-Схiдної Азiї).
Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної
промисловостi, машинобудування, комунальної сфери й будiвництва.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї, що займаються розвiдкою,
добуванням, переробкою та транспортуванням нафтопродуктiв.
Покупцями труб загального призначення є машинобудiвнi заводи, якi iз труб виробництва
Товариства виготовляють свою продукцiю (машини та механiзми).
Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї Товариства - це пiдприємства й фiрми
традицiйних ринкiв збуту в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього
зарубiжжя. Керiвництво Товариства докладає всiх зусиль для змiцнення усталених та
розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а також
взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.
Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї й надання послуг, складенi
з дотриманням вимог українського законодавства та з урахуванням вимог законодавства
країни замовника. У контрактах погодженi всi основнi умови: номенклатура продукцiї або
послуг, що поставляється, цiни, строки й умови поставки, гарантiйнi зобов'язання, порядок
врегулювання спорiв та iнше.
Як i ранiше, у 2010 роцi придiлялась велика увага змiцненню й розширенню контактiв, а
також рекламi продукцiї Товариства.
Iз цiєю метою делегацiї Товариства брали участь у найбiльших мiжнародних виставках у
регiонах, де є найбiльший iнтерес до нашої продукцiї.
На Товариствi проводиться активна маркетингова полiтика, заснована на постiйному
полiпшеннi якостi та розширеннi асортименту продукцiї, що поставляється, та спрямована на
задоволення зростаючого попиту в галузях - споживачах (видобуток i транспортування нафти
та газу, машинобудування, комунальної сфери й будiвництва).

ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО
ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ, ЗАХИСУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОШИРЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ ЗБУТУ.
1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по
виробництву труб.
Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок
росiйських пiдприємств, якi виробляють металургiйну продукцiю.
З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ":
- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди;
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва);
- проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх
технологiй при її виготовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.
Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг та позитивною репутацiєю
Товариства у свiтi.
2. Ризик втрати частки ринку.
Потенцiйний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових
пiдприємств - конкурентiв та послiдуючих перерозподiлом ринку не на користь
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Збереження такої тенденцiї в подальшому може негативно
позначитися на фiнансово-господарському станi Товариства.
За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку Товариство здiйснює наступнi заходи:
- диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за останнi
рокi, перелiк покупцiв нашої продукцiї поповнився новiми пiдприємствами Казахстану,
Туркменiстану, Узбекистану, Росiя, Азербайджану, Беларусии, країни Європейського Союзу,
США, країни Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї, и т.д.
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення
якостi продукцiї та закрiплення лiдерства ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в тих сегментах, в яких
Товариство працює сьогоднi;
- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї ;
- укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове
спiвробiтництво у частинi поставки та обслуговування продукцiї Товариства впродовж всього
термiну її експлуатацiї.
3. Рiвень iнфляцiї
У зв'язку з довготривалiстю виконання укладених контрактiв, не врегулюванням цiнової
полiтики на енергоносiї i, як слiдство, на iншi матерiали, рiст iнфляцiї безпосередньо впливає
на фiнансовi результати роботи Товариства.
Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, Товариство використовує метод iндексацiї
середньої вартостi вiдповiдної продукцiї у свiтi на час укладення договору на середнiй
ймовiрний розмiр збiльшення цiни сировини та iнших складових, виходячи з поточної
тенденцiї змiни цiн на цi продукти/послуги за останнi 5 рокiв, а також шляхом укладення
контрактiв на закупiвлю сировини/комплектуючих за фiксованими цiнами на певний перiод
часу . Проте, вважаючи на те, що змiни вартостi енергоносiїв, сировини та iнших
комплектуючих є непередбачуваними, то здiйснення Товариством означених вище заходiв не
є гарантiєю усунення цього ризику.
ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН
Товариство розташовано у м. Новомосковську Днiпропетровської обл. - стратегiчно
важливому, високо iндустрiальному центрi України. Це дозволяє користува- тися перевагами
близькостi основних джерел сировини, матерiалiв та iнших ресурсiв.

Практично вся сировинна база сконцентрована в Приднiпровсько-Донецькому регiонi, тобто
в безпосереднiй близькостi вiд Товариства, що визначає незначну частку транспортних
витрат у загальних витратах на виробництво.
Основною сировиною для нашого Товариства є рулони гарячекатанi та товстий лист.
Основними постачальниками сировини та матерiалiв є пiдприємства України, Росiї та Польщi
з якими налагоджено довгостроковi надiйнi зв'язки. Тому на сьогод- нiшнiй день ризик
втрати одного з постачальникiв не може привести до зупинки виробництва, зриву договiрних
вiдносин.
Постачальники рулонiв гарячекатаних:
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (м. Днiпропетровськ, Україна);
ВАТ "Магнiтогорський Металургiйний комбiнат" (м. Магнiтогорськ, Росiя);
ВАТ "СєвєрСталь" (м. Череповець, Росiя).
Постачальники листа:
ISD Trade Spоlka z ograniczona odpowiedzielnoscia Sp.k. (м. Хуто-Честакхово, Польща)
Джерела сировини доступнi, що оцiнюється наступними факторами: тривалi комерцiйнi
зв'язки, вiдсутнiсть заходiв обмежуючих доступнiсть ринку сировини з боку урядiв країн,
достатньо великi об'єми виробництва сировини i матерiалiв, задовiльнi умови
транспортування сировини.
Поставка iмпортних г/к рулонiв та листiв виконується пiсля попередньої оплати, або в iншi
строки згiдно з узгодженням сторiн. Середня цiна збiльшилася на 24% в порiвняннi з
початком року.
Поставка г/к рулонiв з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2010 роцi виконувалась на умовах
оплати 10 днiв з дати отримання. Середня цiна в порiвняннi з початком року збiльшилась на
25-30%.
В загальному обсязi поставок доля iмпортних г/к рулонiв становить 35%.
Альтернативними постачальниками г/к рулонiв є:
- ВАТ "Новолiпецький металургiйний комбiнат", Росiя, м. Липецьк.
- Компанiя "U.S. Steel Kosice" (Словакiв).
- Компании "ArcelorMittal Ostrava" (Чехiя).
- Компанiя "ISD DUNAFERR CO LTD" (Угорщина).
Альтернативними постачальниками листiв є:
- ВАТ "Магнiтогорський металургiйний комбiнат", Росiя, м. Магнiтогорськ, Челябiнська обл.
- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (м. Днiпропетровськ, Україна)
- ВАТ "СєвєрСталь" (м. Череповець, Росiя).
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСНОВНI ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ
ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ,
НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ
В даний час виробничi потужностi з випуску сталевих труб є в 60 країнах свiту i вони
зосередженi бiльш нiж в 500 трубних компанiях.
Рiчний потенцiал можливого випуску сталевих труб складає близько 110 млн. тонн на рiк, iз
них безшовних - близько 35 млн. тонн.
У всьому свiтi труби знаходять все бiльш широке застосування i їх використання визначає
технiчний рiвень бiльшостi найважливiших господарських комплексiв, таких як паливноенергетичний, машинобудiвний, житлово-комунальний, агропромисловий та багато iнших.
При цьому на виробничi потреби - виготовлення машин, апаратiв, механiзмiв, бурiння
свердловин, спорудження рiзних трубопроводiв i конструкцiй - використовується приблизно
90% виробленої продукцiї; iнша частина труб витрачається на ремонтно-експлуатацiйнi
потреби.

Аналiз свiтових тенденцiй використання труб i виробiв з них за останнi 7-10 рокiв показує,
що основна сфера застосування сталевих труб (бiльше 50% вiд загального обсягу
виробництва) - це рiзнi види трубопроводiв. Для їх спорудження використовують труби
зварнi великих дiаметрiв, нафтопровiднi зварнi та безшовнi труби, водогазопровiднi зварнi
труби i труби катанi загального призначення. Близько 20% свiтового товарообiгу сталевих
труб припадає на нарiзнi труби нафтового сортаменту.
В даний час багато що говорить про перехiд трубної пiдгалузi на якiсно новий етап
розвитку, який характерний ускладненням умов експлуатацiї та розширенням стандартами
прав споживачiв по посиленню вимог до якостi продукцiї, а також безаварiйностi її
функцiонування.
При цьому мають мiсце основнi тенденцiї:
посилення вимог до хiмiчного складу сталей, а саме: потрiбнi труби зi сталей зi зниженим
вмiстом вуглецю, сiрки, фосфору i шкiдливих домiшок, газiв i неметалiчних включень;
регламентацiя способiв виробництва сталей, з яких виготовляються труби, i способiв
виробництва труб (у рядi стандартiв регламентується спосiб виплавки сталi, вводяться
обмеження пластичної деформацiї пiсля термообробки, в рядi стандартiв на зварнi труби
обмовляється, яким способом повиннi бути зваренi труби);
пiдвищенi вимоги до механiчних, фiзичних (мiцнiсть, в'язкiсть, i т.д.) та фiзико-хiмiчних
(корозiйностiйкiсть, хладостiйкiсть, жаропрочность i пр.) властивостей матерiалу;
пiдвищенi вимоги до методiв контролю якостi труб (гiдровипробування, руйнiвнi методи
контролю);
розширення застосування видiв з'єднань нарiзних труб з пiдвищеними експлуатацiйними
характеристиками;
широке впровадження нових видiв трубної продукцiї, зокрема, труби з дво-i тришаровими
полiмерними покриттями, труби з зовнiшньою i внутрiшньою футеровкою) та iн;
постiйне пiдвищення попиту на продукцiю з захисними покриттями (оцинкованi, дифузiйнооцинкованi, нiкельованi труби, труби з алюмiнiєвими i полiмерними покриттями);
пiдвищенi вимоги до захисту труб вiд пошкоджень i корозiї в процесi транспортування та
зберiгання, а також до виду i якостi маркування, таврування i упаковки продукцiї.
Слiд зазначити, що сортаментнi розмiрнi ряди труб (за винятком зварних труб великого
дiаметра) i вимоги до точностi геометричних розмiрiв до останнього часу не мали тенденцiї
до змiни, хоча слiд зазначити, що ряд нових редакцiй стандартiв посилює деякi допуски на
точнiсть геометричних розмiрiв труб.
Тенденцiї до пiдвищення споживчих властивостей спостерiгаються на ринках безшовних
бурильних, обсадних, насосно-компресорних i магiстральних гарячекатаних труб для газо-i
нафтопроводiв. На виробництвi труб цього сортаменту все сильнiше позначається свiтова
тенденцiя до збiльшення обсягiв розвiдки та видобутку нафти на морських шельфах i
пiдвищених глибинах.
Аналiз показує, що пiдвищеним попитом на ринку користуються газо i нафтопровiднi труби
пiдвищеної довговiчностi в корозiйно активних високомiнералiзованих i мiстящих
сiрководень середовищах.
В даний час iнтенсивно розробляються програми освоєння глибоководних родовищ нафти на
шельфах захiдної Африки, сходу обох американських континентiв, чорноморського шельфу.
Реалiзацiя цих програм нерозривно пов'язана з пiдвищенням надiйностi i довговiчностi
трубопроводiв, для виготовлення яких необхiднi високомiцнi, низьковуглецевi i
високолегованi корозiйностiйкi труби.
Стабiльнiсть роботи галузi залежить вiд таких чинникiв, як кон'юнктура зовнiшнього i
внутрiшнього ринкiв та рiвень цiн на сировину, природний газ, електроенергiю i транспортнi
послуги. Високим темпам зростання української металургiйної промисловостi повинне

сприяти поєднання розвиненого внутрiшнього ринку i значного експортного потенцiалу
металопродукцiї з високою доданою вартiстю.
В зв'язку з цим стратегiя Товариства направлена на розвиток та утримання лiдируючих
позицiй на внутрiшньому ринку, освоєння експортних ринкiв збуту, на жорсткий контроль
витрат по iстотних статтях витрат та упровадження програм заощадження ресурсiв
(наприклад, в частинi газу та електроенергiї), що дозволить успiшно конкурувати з
українськими i зарубiжними виробниками.
IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ
(ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА.
Визначальним на ринках збуту трубної продукцiї є поєднання наявностi потенцiйних
можливостей для зростання ринку i вiдповiдно - зростання продажiв iз дiєю могутнiх
негативних чинникiв, що впливають як на розвиток ринку, так i на конкурентоспроможнiсть
продукцiї українських виробникiв. Можливостi зростання трубного виробництва пов'язанi з
пiдвищенням привабливостi нафторозробок у свiтi i як наслiдок - зростанням попиту на труби
для нафтогазового сектора.
Цi потенцiйнi можливостi мiстять в собi вплив на економiчне зростання в Українi й країнах
СНД. До чинникiв, стримуючих зростання ринку, можна вiднести: загострення конкуренцiї
на свiтових ринках; розвиток трубного виробництва в країнах, що є найкрупнiшими
споживачами трубної продукцiї (Росiя, Китай, США, Євросоюз); наявнiсть загороджувальних
заходiв i мит по вiдношенню до українських виробникiв; зростання цiн на основну сировину;
активна полiтика по iмпортозамiщенню української трубної продукцiї, в першу чергу, на
росiйському ринку; вiдносно низька платоспроможнiсть споживаючих галузей з одного боку i
дорожнеча кредитних ресурсiв, за рахунок яких здiйснюються проекти в споживаючих
галузях, - з iншого.
Конкурентоздатнiсть українських трубникiв також обмежена. У структурi витрат будь-якого
трубного пiдприємства значну увагу на кiнцеву вартiсть продукцiї, що випускається, робить
цiна енергоресурсiв. На вiдмiну вiд України, росiйськi трубнi заводи купують їх по значно
меншiй цiнi. Таке положення справ дозволяє росiйським пiдприємствам одержувати переваги
в конкурентнiй боротьбi за рахунок бiльш низької у порiвняннi з українськими колегами
собiвартостi продукцiї, що випускається.
Перерахованi нами загальнi тенденцiї тiєю чи iншою мiрою виявлялися на кожнiм з основних
для Товариства ринкiв збуту.
УКРАЇНА: Вiтчизняний ринок є традицiйно одним iз головних для нашого пiдприємства, як i
для всiх iнших українських виробникiв. Ринку властива посилена конкуренцiя мiж
українськими компанiями.
Усерединi галузi в Українi основними конкурентами, по окремим типорозмiрам труб, що
випускаються є: ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" (м. Днiпропетровськ), ВАТ
"Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча (м. Марiуполь), ЗАТ "Комiнмет", ЗАТ
"Луганський трубний завод", ВАТ "Харцизького трубного заводу" (м. Харцизьк)и пр.
У сортаментi Товариства є окремi види продукцiї, якi не виробляються на трубних заводах
України. Наприклад, Товариство являється монополiстом по виробництву зварнiх
нафтогазопровiдних труб середнього сортаментна.
РОСIЯ: Основними конкурентами по всьому сортаменту продукцiї, що виробляється,
включаючи труби нафтового сортаменту є: ВАТ, ВАТ "Сiверський трубний завод" (м.
Полiвське), ВАТ "Таганрогський металургiйний завод" (м. Таганрог), ВАТ "Челябинський
трубний завод" (м. Челябiнськ), ВАТ "Уралтрубпром" (Первоуральск)
ЄВРОПА та США: На ринках Європи та США Товариство змушено працювати в режимi
квотування, спровокованому антидемпiнговими розслiдуваннями.

Крiм проблем iз квотуванням наших постачань у країни Європейського Союзу, ситуацiя на
трубному ринку в цьому регiонi об'єктивно стала бiльш складною. Пов'язано це з тим, що
нашi традицiйнi споживачi почали переорiєнтуватися на продукцiю постачальникiв iз країн
Схiдної й Центральної Європи.
Слiд зазначити, що в даний час показником, який визначає конкурентоспроможнiсть
продукцiї, є якiсть.
У зв'язку з цим Товариству, в цiлях пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що
виробляється, необхiдно видiлити прiоритетним напрямом дiяльностi проведення заходiв,
направлених на вдосконалення технiки i технологiї на базi сучасних наукових розробок з
метою зниження енерго- i матерiаломiсткостi, а також - на пiдвищення якостi трубної й
колiсної продукцiї.
Зараз обстановка на ринках склалася таким чином, що, в основному, усiх наявних результатiв
по удосконаленню технологiчних процесiв виробництва труб, пiдвищенню якiсних
характеристик та зниженню витрат на їхнє виробництво недостатньо для виробництва
конкурентної продукцiї.
Бiльшiсть продукцiї Товариства за своїми технiчними характеристиками не поступається
закордонним аналогам. Особливiстю трубної продукцiї являється пiдвищена точнiсть труб по
дiаметру, що дозволило освоїти виробництво труб нафтового сортаменту за американськими
стандартами i пiдтримувати високий рiвень реалiзацiї їх на американському i
середньоазiатському ринках. Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому кожне
пiдприємство шукає напрямки й регiони для просування своєї продукцiї.
Для того, щоб утримувати свої позицiї на ринку, необхiдна систематична робота за всiма
напрямками - це пiдвищення товарного вигляду, якостi продукцiї, полiпшення й
удосконалення споживчих властивостей, а також розробка нових видiв продукцiї, що
вiдповiдають зростаючим вимогам споживачiв.
Для пiдтримки конкурентоздатностi продукцiї прийнята перспективна програма технiчного
переозброєння й реконструкцiї як окремих агрегатiв, так i цiлих виробничих дiлянок, що
визначають якiсть та споживчi властивостi продукцiї. Успiшна реалiзацiя цього рiшення
матиме далеко спрямованi стратегiчнi наслiдки. У Товариства з'явиться реальна можливiсть
не тiльки зберегти свої позицiї на ринках труб, колiс та бандажiв, але й за рахунок
випередження конкурентiв, одержати додатковi ринки, а значить, одержати можливiсть
нарощувати виробництво та пiдвищувати добробут трудящих.
В умовах конкурентної боротьби необхiдний вибiр оптимального позицiювання Товариства.
Так, по нових видах продукцiї ми переходимо на новi ресурснi стратегiї, як прийнято у
всьому свiтi. Вибираються найбiльш оптимальнi варiанти формування цiни. Гнучкiсть у цих
питаннях дозволяє утримувати наявнi позицiї та пропонувати новi перспективнi види
продукцiї, що розроблюються i впроваджуються.
Товариство працює над диверсифiкацiєю джерел надходження грошових коштiв та
налагоджує виробництво перспективних видiв продукцiї.
Товариство зберегло усталенi зв'язки з постачальниками основних видiв сировини та
матерiальних ресурсiв, та постiйно змiцнює зв'язки з пiдприємствами-постачальниками
матерiалiв та комплектуючих, пiдприємствами-сумiжниками та пiдприємствамиспоживачами. Це дозволяє своєчасно задовольняти потреби замовникiв та пiдтримувати
подальше зростання обсягiв виробництва.
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА
Основне завдання Товариства на 2011 рiк - органiзацiя ефективної виробничо-господарської
дiяльностi Товариства з метою задоволення потреб наших клiєнтiв i створення вартостi для
наших акцiонерiв. Для виконання цих завдань необхiдно забезпечити:

- зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального використовування
матерiальних, трудових, паливно-енергетичних i iнших видiв ресурсiв, упровадження
енергозберiгаючих технологiй;
- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони
навколишнього середовища, зростання рiвня трудової й технологiчної дисциплiни, посилення
вимог по вхiдному контролю отриманої Товариством сировини, матерiалiв та
напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної продукцiї, вдосконалення
органiзацiї i планування виробництва;
- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки технiчного
рiвня, модернiзацiї устаткування, упровадження прогресивних науково-технiчних розробок,
освоєння нових видiв продукцiї з метою зростання якiсних показникiв продукцiї, що
випускається, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i розширення ринкiв збуту;
- пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, залучення
свiтового досвiду, оптимiзацiї та унiфiкацiї процесiв.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 05.04.2011 року прийнято
рiшення:
1. ЗАТВЕРДИТИ наступнi основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2011 роцi:
1.1.виконання програми реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi
пiдприємства:
1.1.1. вiдвантаження продукцiї на суму 1 300 000 тис. грн.
1.1.2. труб сталевих електрозварювальних, всього 210
тис. тонн.
1.2. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання паливноенергетичних ресурсiв.
1.3. Пiдвищити конкурентноздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок
розширення сортаменту, пiдвищення якостi, зниження затрат на виробництво та здiйснення
програми технiчного переобладнання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та
упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити
якiсть i розширити сортамент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити
екологiчну чистоту виробництва.
У звiтному 2010 роцi освоєно 14213 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом
модернiзацiї та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод
проведення поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 5861 тис. грн.; за планом
фiнансування iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 4787 тис.
грн. Витрати на необоротнi матерiальнi активи склали 3140тис грн., на нематерiальнi
оборотнi активи - 425 тис грн. Протягом 2010 року були вiдчуженi активи, якi застарiли та у
використаннi яких Товариство не має потреби на суму 2870 тисяч гривень.
Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та
придбання обладнання здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.
Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових
придбань активiв iз-за їх високої вартостi.
Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної
продукцiї.

Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного
обладнання на нове.
У рамках придбання основних засобiв у 2010 роцi:
- для ПВЦ придбаний новий нiвелiр для якiсного проведення геодезичних робiт;
- для дiлянки по виробництвi труб з 3-х слойным полiетиленовим покриттям придбанi
контактний термометр i комплектуючi для забезпечення контролю технологiї, а також
влагоанализатор для контролю вологостi епоксидного порошку;
- для СМ придбанi заходи кутовi для забезпечення виконання калiбрування засобiв
вимiрювальної технiки
З травня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв: -"Модернiзацiя
зварювальної клiтi стану ТЕЗА 159-530 мм"; суть проекту - пiдвищення ефективностi
виробництва труб зi сталей з пiдвищеною корозiйною стiйкiстю шляхом модернiзацiї
iснуючої 5-ти валкової клiтi (замiна вузлiв бiчних зварювальних валкiв на могутнiшi iз двома
точками опори й установкою системи контролю зусилля обтиснення при зварюваннi трубної
заготовки), що дозволить у процесi виробництва забезпечити контроль зусилля в
шовосжимающих валках, необхiдне стабiльне осiдання й знизити витрата металу; очiкуваний
ефект вiд
впровадження - збiльшення прибутки за рахунок зниження видаткового
коефiцiєнта металу при виробництвi труб з коррозiйно- i хладостiйких марок сталей.
Проект впроваджено у 1-му кварталi 2011 року.
-"Замiна насосiв подачi води для гiдровипробувань труб на гiдропресах №1-4 у ТЕЗЦ №2";
суть проекту - замiсть чотирьох насосiв потужнiстю 4?90 кВт установити два насоси
потужнiстю 2?110 кВт; очiкуваний ефект вiд впровадження - зниження витрати
електроенергiї.
Планованi строки впровадження роботи - 2-й квартал 2011 р.
З вересня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
-"Модернiзацiя системи теплопостачання залiзничного цеху"; суть проекту - забезпечення
виконання вимог санiтарних норм по мiкроклiмату у виробничих примiщеннях вiдповiдно до
ДСН 3.3.6.042-99, шляхом органiзацiї iндивiдуального опалення в тепловозному депо.
-"Замiна ЖД ваг у залiзничному цеху"; суть проекту - забезпечення виконання вимог
Мiсцевих Технiчних Умов (МТУ) розмiщення й крiплення труб виробництва ВАТ
"ИНТЕРПАЙП НМТЗ" у чотиривiснi пiввагони й виключення додаткових витрат на
проведення зважування вагонiв на сторонi, шляхом впровадження нових двухплатформенных
тензометричних ваг.
Даннi роботи впроваджено у 1-му кварталi 2011 р.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків,
в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi
утримуються на балансi Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному
станi.
Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 42323 тисяч гривень. З
цiєї суми найбiльш вагомими є:

- оренда транспортних засобiв, примiщення та майна ТОВ. "НОВОМОСКОВСЬКИЙ посуд";
- оренда примiщення та майна ТОВ.
"Пiдприємство СПЕЦМАШ К",
ТОВ.
"УКРМЕТАЛУРГГРУП".
Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї м. Новомосковська,
i прилягає до Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх
виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул.
Сучкова, буд 115, м. НОВОМОСКОВСЬК, 51200, Україна, але такi об'єкти соцiального
напрямку, як палац культури "МЕТАЛУРГ", фiзкультурний оздоровчий комплекс мають свої
фактичнi адреси. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства.
Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями
(цеховими корпусами) 3-х трубних цехiв, дiлянки нанесення полiмерного покриття труб,
верстатами, допомiжним обладнанням для проведення випробувань продукцiї, що
виготовляється. Основнi засоби виробничого призначення використовуються в три змiни.
Забезпеченнiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %.
Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства.
Технологiчне обладнання, що застосовується у виробництвi, вiдповiдає свiтовому науковотехнiчному рiвню.
До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має:
- ремонт, модернiзацiю та придбання виробничого обладнання;
- ремонт будiвель i споруд.
Основнi фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктiв за залишковою
вартiстю станом на 31 грудня 2010 року:
- палац культури "Металург" - 759 тис грн.
- цех спорту - 1118 тис грн.
Продовжує функцiювати реалiзований та ефективно упроваджений проект по аутсорсингу
служб, що займаються впорядкуванням територiї,прибиранням виробничих i службових
примiщень. В рамках конкуренцiї, полiпшення якостi та органiзацiї харчування для
працiвникiв Товариства, а також регульованої цiнової полiтики, функцiонують об'єкти
громадського харчування, переданi в платне користування приватним пiдприємцям.
У 2010 роцi введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 4707 тис грн.
ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННI АКТИВIВ
ПIДПРИЄМСТВА.
Виробнича дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з впливом на навколишнє при-родне
середовище. З 2005 р. на заводi впроваджена i сертифiкована Система Еколо-гiчного
Менеджменту (СЕМ) згiдно стандарту ISO 14001:2004/Соr.1:2009 (Е).
В 2010 роцi експертами ТЮФ Норд був проведений технiчний аудит, який пiд-твердив, що
система вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004/Соr.1:2009 (Е).
Правлiнням ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" прийнята Екологiчна Полiтика, яка вклю-чає
зобов'язання постiйного вдосконалення и дотримання вимог дiючого природо-охоронного
законодавства i запобiгання забрудненню. Полiтика передбачає прозо-рiсть екологiчної
дiяльностi для всiх зацiкавлених сторiн.
З метою економного використання природних ресурсiв i запобiгання забруд-ненню довкiлля
на заводi затверджена Програма керування екологiчними аспектами пiдприємства, яка
передбачає реалiзацiю положень Екологiчної Полiтики пiдприємс-тва. Для цього видiленi
необхiднi ресурси.
Монiторинг екологiчних характеристик дiяльностi проводиться у вiдповiднiсть iз
затвердженими графiками.
Об'єктами монiторингу в 2010 р. були:

- пилогазоочисне встаткування
- викиди забруднюючих речовин в атмосферу вiд стацiонарних джерел;
- автомобiльний транспорт
- атмосферне повiтря
- поводження з вiдходами
- витрата енергоресурсiв
- внутрiшнi екологiчнi аудити
- плата за забруднення навколишнього середовища
- вiдповiднiсть дiяльностi пiдприємства вимогам природоохоронного законодавства
Керування викидами забруднюючих речовин в атмосферу виконується вiдповiдно Закону
України "Про охорону атмосферного повiтря".
- є дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарни-ми
джерелами;
- розробленi й затвердженi у встановленому Законом порядку нормативи ГДВ;
- здiйснюється регулярний монiторинг якiсного й кiлькiсного складу викидiв за-водською
атестованою лабораторiєю. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю,
методичними матерiалами. Перевищень нормативiв ПДВ не зафiксовано.
- для здiйснення регулярного iнструментального контролю концентрацiй забру-днюючих
речовин у вихлопних газах автомобiлiв укладений договiр з лiцензо-ваною органiзацiєю, що
забезпечила пiдтримка концентрацiй забруднюючих речовин у вихлопних газах автомобiлiв у
межах санiтарних норм;
- на все пилогазоочисне встаткування є iнструкцiї по експлуатацiї. Особи, що експлуатують
ПГОУ, навченi у встановленому порядку.
- усi вентустановки на заводi паспортизованi. Перевiрка ефективностi їх роботи проводилася
згiдно iз графiком.
Водокористування проводиться згiдно з Водним Кодексом України. Завод має лiмiт на
водокористування. На заводi функцiонує замкнута система водопостачання.
Робота в сферi поводження з вiдходами на пiдприємствi проводиться згiдно з вимогами
Закону України "Про вiдходи":
Проведена iнвентаризацiя всiх вiдходiв, що утворюються, розробленi технiчно обгрунтованi
нормативи їх утворення.
На всi види вiдходiв є технiчнi паспорти, а для об'єктiв утворення, обробки й утилiзацiї
вiдходiв оформленi й затвердженi у встановленому порядку реєстровi кар-ти й паспорта мiсць
видалення вiдходiв.
Щорiчно проводиться ревiзiя паспортiв мiсць видалення вiдходiв, у вiдповiднi роздiли
вносяться змiни й узгоджуються з Держуправлiнням охорони навколишнього природного
середовища.
Кiлькiсть вiдходiв, що утворювалися й розмiщенi на територiї пiдприємства, вiдповiдає
дозволу й лiмiтам.
На заводi органiзований збiр i передача на утилiзацiю всiх вiдходiв, що утво-рюються.
Особлива увага придiляється своєчасної утилiзацiї небезпечних вiдходiв, якi вивозяться
щокварталу, що забезпечує дотримання санiтарних вимог при обiгу з небезпечними
вiдходами.
Згiдно iз Законом України " Про лiцензування певних видiв господарської дiя-льностi"
договори на утилiзацiю всiх видiв вiдходiв укладенi з фiрмами, що мають лi-цензiї на цi види
дiяльностi.
Укладений договiр на передачу шламiв газоочищення флюсу, накопичених за попереднi
роки, пiдприємству, яке використовує нашi шлами в технологiї вторинної переробки вiдходiв.
Це зменшує негативний вплив на навколишнє середовище при їхньому зберiганнi.

Згiдно з ПКМУ № 440 вiд 20.06.95р. завод має необхiднi дозволи на викорис-тання та
зберiгання небезпечних речовин. Усi вимоги безпечного обiгу iз цими речо-винами
виконуються:
- на всi речовини є карти даних небезпечного фактора;
- фактична кiлькiсть речовин, що зберiгаються й використовуваних на заводi, не перевищує
дозволених обсягiв
- призначенi вiдповiдальнi за їхнє зберiгання й використання
- персонал ознайомлений iз правилами безпечного обiгу.
На заводi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 14001:2004/Соr.1:2009 (Е)
проводяться внутрiшнi аудити згiдно затвердженого графi-ку та перевiрки вiдповiдностi
виробничої дiяльностi вимогам природоохоронного законодавства.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища в 2010 р. склали 1185,562 тис.
грн.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" щоквартально сплачує екологiчнi збори (з 2011р еко-логiчний
податок) за забруднення навколишнього природного середовища.
Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України, завод надає органам
державної i виконавчої влади статистичну звiтнiсть, в якiй вiдображається iнформацiя про
обсяги викидiв, утворення, розмiщення i утилiзацiю вiдходiв та екологiчнi витрати.
Згiдно Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" на пiдприємствi проведено
iдентифiкацiю потенцiйно небезпечних об'єктiв, складено та затверджено "Декларацiю
безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосков-ський трубний
завод".
Бiльшiсть об'єктiв пiдвищеної небезпеки пiдприємства обладнанi автоматизова-ною
системою раннього оповiщення.
Визначенi вiдповiдальнi керiвники на випадок виникнення надзвичайних ситуа-цiй
техногенного характеру, проведено уточнення плану залучення сил i засобiв та план взаємодiї
органiв Управлiння i сил Цивiльного захисту з запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй техногенного характеру.
Створена система спостереження у складi пiдроздiлу радiацiйного контролю при вiддiлi
технiчного контролю заводу, лабораторного та хiмiчного контролю у складi лабораторiї з
дослiдження шкiдливих виробничих факторiв та захисту навколишнього середовища служби
головного метролога пiдприємства.
Створено фонд захисних споруд, який забезпечує укриття найбiльшої працю-ючої змiни у
разi виникнення надзвичайної ситуацiї.
Проведенi розрахунки необхiдної кiлькостi вогнегасникiв по кожному структурному
пiдроздiлу. Вогнегасники розмiщенi в структурних пiдроздiлах у вiдповiднiсть iз проектом,
проводяться їхнi огляди й технiчне обслуговування згiдно затверджених графiкiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" впливає як внутрiшня так
i зовнiшня економiчна ситуацiя, а також податкова полiтика держави.
Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента:
1. Квотування Росiєю постачання українських труб;
2. Використання антидемпiнгових заходiв;
3. Зростання цiн на енергетику;
4. Зростання цiн на основну сировину для виробництва труб;
5. Загострення конкуренцiї на свiтових ринках;
6. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя.

Вплинути на дiяльнiсть пiдприємства 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.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
1. Штрафи та пенi, якi сплаченi за порушення законодавства, становлять 1 143 781,71 грн., iз них:
- 657,00 грн. з податку на доходи фiзичних осiб;
- 13 278,00 грн.
з податку на доходи нерезидентiв;
- 38 116,8 грн.
з податку на прибуток;
- 1 091 729,91 грн. адмiнiстративно-господарськi санкцiї
/за нестворенi робочi мiсця для iнвалiдiв/.
2. Судових процесiв, процедур досудового врегулювання спорiв (якi б включали вимоги на
суму понад 10% сумарних активiв чи сумарного обсягу реалiзацiї), в яких учасником
виступало б Товариство, члени Наглядової ради чи виконавчого органу, iншi посадовi особи,
та якi б стосувалися господарської або фiнансової дiяльностi Товариства - не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної
полiтики та стратегiї, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi
продукцiї, економiї виробничих витрат та збiльшення прибутку.
Активи пiдприємства на кiнець 2010 року становили 1 207 172,0 тис. грн. i мали наступну
структуру: необоротнi активи - 55,3%, оборотнi активи - 44,7%, витрати майбутнiх перiодiв 0,0%.
Структура капiталу ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" на кiнець 2010 року становила: власний
капiтал - 63,8%, довгостроковi зобов'язання - 0,5%, забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
- 0,3%, поточнi зобов'язання - 35,4%.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Товариство в процесi ведення господарської дiяльностi укладає договори (контракти). Термiн
дiї договорiв переважно складає один календарний рiк. Проте iснує значна кiлькiсть
довгострокових договорiв без зазначення загальної суми договору, та договорiв, строк
виконання яких передбачений у наступному звiтному перiодi. Тому, на кiнець звiтного
перiоду всi договори, якi були укладенi на початку звiтного перiоду є виконаними.
У 2010 роцi ВАТ " IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД " укладено
договорiв по основнiй продукцiї на суму 1 202 018,5 тис. грн., без ПДВ у тому числi:
- труби великого дiаметру
45 032,8 тис.грн.;
- труби нафтопровiднi середнього дiаметру
658 814,8 тис.грн.;
- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру
498 170,9 тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя бiзнесу пiдприємства спрямована на розширення ринкiв збуту продукцiї,
покращення якостi продукцiї, отримання максимального прибутку, впровадження у
виробництво нових перспективних виробiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
1. За 2010 р. на технiчний розвиток заводу було витрачено 3 977 782 грн.*
* Примiтка
у тому числi:
- 2 296 074,0 грн. - погашення комiсiй i оплати по акредитивах (iнвестицiйнi проекти,
впровадженi в 2007-2008 рр.: "Освоєння виробництва труб по стандарту API 5L PSL2",
"Органiзацiя виробництва труб дiаметром 159-530 мм iз зовнiшнiм тришаровим
антикорозiйним покриттям");
- 205 643 грн. - оплата заборгованостi по завершених в 2008 роцi роботах;
- 1 365 857 грн. - платежi по поточних роботах.
По цехах заводу
2. У квiтнi 2010 року в КВТСС реалiзований iнвестицiйний проект "Органiзацiя дiлянки для
сушiння внутрiшньої поверхнi труб пiсля гiдровипробувань"; суть проекту - установка
газового теплогенератора iз системою подачi труб, що дозволить видаляти залишкову
вологiсть на внутрiшнiй поверхнi труб пiсля гiдровипробувань шляхом продувки гарячим
потоком повiтря. Впровадження даного проекту дозволило забезпечити виконання вимог
замовника.
3. З травня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
-"Модернiзацiя зварювальної клiтi стану ТЕЗА 159-530 мм"; суть проекту - пiдвищення
ефективностi виробництва труб зi сталей з пiдвищеною корозiйною стiйкiстю шляхом
модернiзацiї iснуючої 5-ти валкової клiтi (замiна вузлiв бiчних зварювальних валкiв на
могутнiшi iз двома точками опори й установкою системи контролю зусилля обтиснення при
зварюваннi трубної заготовки), що дозволить у процесi виробництва забезпечити контроль
зусилля в шовосжимаючих валках, необхiдне стабiльне осiдання й знизити витрата металу;
очiкуваний ефект вiд впровадження - збiльшення прибутки за рахунок зниження видаткового
коефiцiєнта металу при виробництвi труб з коррозiйно- i холодостiйких марок сталей.
Проект впроваджено у 1-му кварталi 2011 року.
-"Замiна насосiв подачi води для гiдровипробувань труб на гiдропресах №1-4 у ТЕЗЦ №2";
суть проекту - замiсть чотирьох насосiв потужнiстю 4?90 кВт установити два насоси
потужнiстю 2?110 кВт; очiкуваний ефект вiд впровадження - зниження витрати
електроенергiї.
Планованi строки впровадження роботи - 2-й квартал 2011 р.
4. З вересня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
-"Модернiзацiя системи теплопостачання залiзничного цеху"; суть проекту - забезпечення
виконання вимог санiтарних норм по мiкроклiмату у виробничих примiщеннях вiдповiдно до
ДСН 3.3.6.042-99, шляхом органiзацiї iндивiдуального опалення в тепловозному депо.
-"Замiна ЖД ваг у залiзничному цеху"; суть проекту - забезпечення виконання вимог
Мiсцевих Технiчних Умов (МТУ) розмiщення й крiплення труб виробництва ВАТ
"ИНТЕРПАЙП НМТЗ" у чотиривiснi пiввагони й виключення додаткових витрат на
проведення зважування вагонiв на сторонi, шляхом впровадження нових двоплатформових
тензометричних ваг.
ЦЗЛ, ТВ
Науково-дослiднi роботи (НДР)
5. В 2010 роцi разом iз ДП "НДТI" виконанi наступнi роботи:

5.1. Пiдготовка нормативно-технiчної документацiї й атестацiї хiмiчної лабораторiї.
5.2. Експертиза, нормоконтроль i твердження й реєстрацiя змiни №1 до ТУ В 27.2-05393139017:2008.
5.3. Атестацiя лабораторiї механiчних випробувань ЦЗЛ.
5.4. Атестацiя встаткування лабораторiї механiчних випробувань ЦЗЛ.
Цiль виконання робiт (пункт 8.3.,8.4.) - забезпечення виконання вимог "Закону України про
метрологiю й метрологiчної дiяльностi", заводської Системи Керування якiстю й стандарту
ДСТУ ISO 9001-2009.
5.5. Експертиза змiн до ТУ 27.2-05393139-018:2008 на труби сталевi зваренi прямошовнi
дiаметром 159-530 мм iз зовнiшнiм антикорозiйним полiетиленовим покриттям i ТУ В 14-832-2000 на труби з низьколегованих марок стали загального призначення.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
I. Позови вiд ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ":
1) 16.09.2006 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
до "Мифос-2000" у карнiй справi № 06-15798/148 по звинуваченню Ковальчука та Лазаря по
факту розкрадання ТМЦ ДПФ ТД "ВАТ "НМТЗ", в перiод 1999-2001 р.р., на загальну сумму 1 416 762,56 грн. Новомосковський мiськрайонний суд винiс вирок згiдно якого Ковальчук i
Лазар засудженi до 5 i 7,5 рокiв, вiдповiдно. Вирок оскаржений. Справа призначена до
розгляду в Новомосковському мiськрайонному судi у новому складi суду. Чекаємо на дату
призначення чергового слухання справи.
2) 29.09.2010 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"
до Булави В.В. Суть позовних вимог - неналежне виконання договiрних зобов`я-зань. Цiна
позову - 2 053,97 грн. Справа призначена до слухання в Днiпропетровському апеляцiйному
судi на 16.05.2011 року.
3) 23.09.2010 року вiдкрито провадження за позовом ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" до ТОВ
"Днiпросталь-Київ". Суть позовних вимог - неналежне виконання договiрних зобо-в`я-зань.
Цiна позову - 256 349,30 грн. Справа слухається у Днiпропетровському госпо-дарському судi.
Чергове слухання справи призначене на 19.04.2011 року. Судовi пер-спективи на користь
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".
II. Позови до ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ":
1) 26.03.2010 року вiдкрито провадження за позовом прокурора Кiровського району м.
Днiпропетровська в iнтересах Iнспекцiї по енергозбереженню до ВАТ "IНТЕР-ПАЙП НМТЗ".
Суть позовних вимог - стягнення штрафних санкцiй у розмiрi 143 778,60 грн. Справа
слухається у Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi. Чекаємо на
призначення справи до розгляду.
2) 29.11.2007 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом Косової Т.В. до Косова О.В.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" притягнутий до розгляду справи у якостi третьої особи. Суть
позовних вимог - розподiл майна /квартира, що належить
Емiтенту/. Че-каємо на
призначення справи до розгляду у Новомосковському мiськрайонному судi.
3) 18.08.2000 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом Каралецького Л.А. до ВАТ
"IНТЕРПАЙП НМТЗ". Суть позовних вимог - вiдшкодування матерiальної i моральної шкоди
за наслiдками ДТП на загальну суму 50 000,00 грн. Новомосковським мiськрайонним судом
вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог Каралецького Л.А. Заявник звернувся з
апеляцiйною скаргою до Днiпропетровського апеляцiйного суду. Справа призначена до
розгляду на 21.04.2011 року. Судовi перспективи на користь ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".

4) 17.07.2010 року вiдкрито провадження за позовом Днiпропетровського облас-ного
вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв до ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Суть
позовних вимог - стягнення штрафних санкцiй за нестворенi робочi мiсця для iнвалiдiв. Цiна
позову - 585 459,51 грн. Справа слухається в Днiпропетровському окружному
адмiнiстративному судi. Чергове слухання справи призначене на 01.06.2011 року.
5) 18.11.2010 року вiдкрито провадження за позовом ТОВ "Днiпросталь-Київ" до ВАТ
"IНТЕРПАЙП НМТЗ". Суть позовних вимог - повернення надмiрно сплачених кош-тiв. Цiна
позову - 80 000,00 грн. Справа слухається в господарському судi Днiпропет-ровської областi.
Справа за нашим клопотанням призупинена. Судовi перспективи на користь ВАТ
"IНТЕРПАЙП НМТЗ".
6) 21.08.2010 року вiдкрито провадження за позовом Новомосковського мiжра-йонного
прокурора в iнтересах держави в особi Новомосковського мiськрайонного цент-ру зайнятостi
населення до ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Суть позовних вимог - стягнення грошових коштiв.
Цiна позову - 2 113,53 грн. Справа слухається в Днiпропетровському окружному
адмiнiстративному судi. Чекаємо на дату призначення чергового слухання справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
1. За 2010 р. на технiчний розвиток заводу було витрачено 3 977 782 грн.*
* Примiтка
у тому числi:
- 2 296 074,0 грн. - погашення комiсiй i оплати по акредитивах (iнвестицiйнi проекти,
впровадженi в 2007-2008 рр.: "Освоєння виробництва труб по стандарту API 5L PSL2",
"Органiзацiя виробництва труб дiаметром 159-530 мм iз зовнiшнiм тришаровим
антикорозiйним покриттям");
- 205 643 грн. - оплата заборгованостi по завершених в 2008 роцi роботах;
- 1 365 857 грн. - платежi по поточних роботах.
По цехах заводу
2. У квiтнi 2010 року в КВТСС реалiзований iнвестицiйний проект "Органiзацiя дiлянки для
сушiння внутрiшньої поверхнi труб пiсля гiдровипробувань"; суть проекту - установка
газового теплогенератора iз системою подачi труб, що дозволить видаляти залишкову
вологiсть на внутрiшнiй поверхнi труб пiсля гiдровипробувань шляхом продувки гарячим
потоком повiтря. Впровадження даного проекту дозволило забезпечити виконання вимог
замовника.
3. З травня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
-"Модернiзацiя зварювальної клiтi стану ТЕЗА 159-530 мм"; суть проекту - пiдвищення
ефективностi виробництва труб зi сталей з пiдвищеною корозiйною стiйкiстю шляхом
модернiзацiї iснуючої 5-ти валкової клiтi (замiна вузлiв бiчних зварювальних валкiв на
могутнiшi iз двома точками опори й установкою системи контролю зусилля обтиснення при
зварюваннi трубної заготовки), що дозволить у процесi виробництва забезпечити контроль
зусилля в шовосжимаючих валках, необхiдне стабiльне осiдання й знизити витрата металу;
очiкуваний ефект вiд впровадження - збiльшення прибутки за рахунок зниження видаткового
коефiцiєнта металу при виробництвi труб з коррозiйно- i холодостiйких марок сталей.
Проект впроваджено у 1-му кварталi 2011 року.
-"Замiна насосiв подачi води для гiдровипробувань труб на гiдропресах №1-4 у ТЕЗЦ №2";
суть проекту - замiсть чотирьох насосiв потужнiстю 4?90 кВт установити два насоси
потужнiстю 2?110 кВт; очiкуваний ефект вiд впровадження - зниження витрати

електроенергiї.
Планованi строки впровадження роботи - 2-й квартал 2011 р.
4. З вересня 2010 року ведеться реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
-"Модернiзацiя системи теплопостачання залiзничного цеху"; суть проекту - забезпечення
виконання вимог санiтарних норм по мiкроклiмату у виробничих примiщеннях вiдповiдно до
ДСН 3.3.6.042-99, шляхом органiзацiї iндивiдуального опалення в тепловозному депо.
-"Замiна ЖД ваг у залiзничному цеху"; суть проекту - забезпечення виконання вимог
Мiсцевих Технiчних Умов (МТУ) розмiщення й крiплення труб виробництва ВАТ
"ИНТЕРПАЙП НМТЗ" у чотиривiснi пiввагони й виключення додаткових витрат на
проведення зважування вагонiв на сторонi, шляхом впровадження нових двоплатформових
тензометричних ваг.
5. Iнвестицiйнi проекти, якi планується реалiзувати у 2011 роцi:
- "Впровадження нового турбокомпресора"; суть проекту - зниження витрат на виробiток
стисненого повiтря (проект реалiзується);
- "Впровадження перетворювача частоти на насоснiй подачi технiчної води"; суть проекту зниження витрати електроенергiї (проект реалiзується);
- "Замiна насосiв подачi й вiдкачки охолодної рiдини на станi ТЕЗА 159-529 мм"; суть
проекту - зниження витрати електроенергiї (проект реалiзується);
- "Модернiзацiя охоплюючи iндукторiв зварювального генератора на станi ТЕЗА 159-529
мм"; суть проекту - зниження витрати електроенергiї (проект реалiзується);
- "Придбання термокрiокамери" i "Автоматизацiя проведення випробувань на розривнiй
машинi EU-40"; суть проектiв - забезпечення виконання вимог стандартiв до продукцiї
(проект реалiзується);
- "Освоєння виробництва труб ДУ 10 у ТЕЗЦ №3"; суть проекту - розширення сортаменту
продукцiї, що випускається (проект реалiзується);
-- "Модернiзацiя печi для загартування валкiв"; суть проекту - зниження витрат на
термообробку валкiв на сторонi (проект у стадiї розробки);
- "Впровадження системи розкрою труб на станi №8 у ТЕЗЦ №3"; суть проекту - зниження
витрати металу (проект у стадiї розробки);
- "Впровадження лазерного вимiрника швидкостi на станi ТЕЗА 159-529 мм"; суть проекту зниження витрати металу (проект у стадiї розробки);
- "Автоматизацiя твердомiру LV-700L"; суть проекту - забезпечення виконання вимог
стандартiв до продукцiї (проект у стадiї розробки);
- "Придбання пробопiдготовки для виготовлення мiкрошлiфiв"; суть проекту - забезпечення
виконання вимог стандартiв до продукцiї (проект у стадiї розробки);
- "Модернiзацiя унiверсальної iспитової машини ZWICK зусиллям 10тс"; суть проекту забезпечення виконання вимог стандартiв до продукцiї (проект у стадiї розробки).
Орiєнтовнi сумарнi витрати по проектах складуть 7 956,7 тис.грн.
6. У рамках придбання основних засобiв у 2010 роцi:
- для ПВЦ придбаний новий нiвелiр для якiсного проведення геодезичних робiт;
- для дiлянки по виробництвi труб з 3-х шаровим полiетиленовим покриттям придбанi
контактний термометр i комплектуючi для забезпечення контролю технологiї, а також
вологоаналiзатор для контролю вологостi епоксидного порошку;
- для СМ придбанi заходи кутовi для забезпечення виконання калiбрування засобiв
вимiрювальної технiки.
7. Придбання основних засобiв у 2011 роцi:
- у ЦЗЛ в 1-м кварталi 2011 року впроваджено встаткування контролю профiлю
концентратора на ударних зразках для забезпечення виконання вимог замовникiв.
У цехiв заводу планується придбати:

- придбання пакувальних машинок в ТЕЗЦ№3;
- сатуратори у КВТВ i СС, ТЕЗЦ №3, АТЦ, ПСЦ;
- iнше лабораторне та контрольно-вимiрювальне обладнання.
Орiєнтовнi сумарнi витрати складуть 800,0 тис.грн.
ЦЗЛ, ТВ
Науково-дослiднi роботи (НДР)
8. В 2010 роцi разом iз ДП "НДТI" виконанi наступнi роботи:
8.1. Пiдготовка нормативно-технiчної документацiї й атестацiї хiмiчної лабораторiї.
8.2. Експертиза, нормоконтроль i твердження й реєстрацiя змiни №1 до ТУ В 27.2-05393139017:2008.
8.3. Атестацiя лабораторiї механiчних випробувань ЦЗЛ.
8.4. Атестацiя встаткування лабораторiї механiчних випробувань ЦЗЛ.
Цiль виконання робiт (пункт 8.3.,8.4.) - забезпечення виконання вимог "Закону України про
метрологiю й метрологiчної дiяльностi", заводської Системи Керування якiстю й стандарту
ДСТУ ISO 9001-2009.
8.5. Експертиза змiн до ТУ 27.2-05393139-018:2008 на труби сталевi зваренi прямошовнi
дiаметром 159-530 мм iз зовнiшнiм антикорозiйним полiетиленовим покриттям i ТУ В 14-832-2000 на труби з низьколегованих марок стали загального призначення.
2011 рiк (НДР):
9. В 2011 роцi разом iз ДП "НДТI" планується провести наступнi роботи:
- Розробка, експертиза, твердження й реєстрацiя нових технiчних умов i змiн до дiючих
технiчних умов на труби. Методичне й довiдково-iнформацiйне обслуговування;
- Атестацiя лабораторiй СМ;
- Атестацiя лабораторiї неруйнiвного контролю ЦЗЛ i НК ВТК;
- Атестацiя iспитового встаткування лабораторiй СМ, ЦЗЛ, ВТК;
- Розробка технiчних вимог до зварених труб для атомної енергетики й органiзацiї їх
виробництва на ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";
- Комплекснi дослiдження нафтогазопровiдних труб, що випускаються ВАТ "IНТЕРПАЙП
НМТЗ" по дiючим ТУ, i розробка перспективних марок сталей, що забезпечують одержання
конкурентоспроможностi зварених труб пiдвищеної корозiйної стiйкостi й експлуатацiйної
надiйностi;
- Удосконалювання розрахункiв видаткових коефiцiєнтiв металу й метало використання при
виробництвi труб на ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";
- Проведення випробувань стiйкостi зразкiв труб ВАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ" до сульфiдного
корозiйного розтрiскування, водневого розтрiскування вiдповiдно до МУ В 27.2-8-0012005(NACE TM 0284) i МУ В 27.2-8-002-2005(NACE TM 0177), а також визначення
швидкостi загальної корозiї труб.
Орiєнтовнi сумарнi витрати складуть 640,0 тис. грн.
10. Технiчне переоснащення й модернiзацiя ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" проводиться у
вiдповiдностi зi стратегiєю пiдприємства в рамках рiчного бюджету iз власних коштiв;
розробка заходiв i планування витрат на їхню реалiзацiю проводяться протягом календарного
року.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
640 721,0
640 721,0
741 106,000
0,000
0,000
741 106,000
00
00
338 296,0
338 296,0
379 132,000
0,000
0,000
379 132,000
00
00
283 808,0
283 808,0
337 510,000
0,000
0,000
337 510,000
00
00
8 863,000
5 472,000
0,000
0,000
8 863,000
5 472,000
13 145,00
13 145,00
15 601,000
0,000
0,000
15 601,000
0
0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
640 721,0
640 721,0
741 106,000
0,000
0,000
741 106,000
00
00
Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на виконання
плану виробництва продукцiї та зниження її собiвартостi. На початок 2010
року первiсна вартiсть основних фондiв становить 927280 тис грн., знос
186174 тис грн..
За 2010 рiк вибуло основних засобiв на суму 4521 тисяч гривень, зносу
вiдповiдно на 3311 тисяч гривень. Нараховано амортизацiї основних фондiв i
нематерiальних активiв на суму 107135 тисяч гривень. На кiнець року
первiсна вартiсть основних засобiв склала 930 719 тисяч гривень, сума зносу
289998 тисяч гривень.
Робочi машини i устаткування є найбiльш активною частиною основних
виробничих фондiв, що визначає розмiр i технiчний рiвень виробництва, а їхня
частка в загальнiй вартостi основних фондiв склала 44,30%.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство
використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг,
надання в оренду або здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.
Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також
цiнностей, вартiсть яких вiдображена в балансi Товариства.
Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками;
- майна, одержаного в результатi його фiнансово-господарської дiяльностi;
- одержаних доходiв;
- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законодавством.
Товариство здiйснює володiння, користування i розпорядження своїм майном
у вiдповiдностi з цiлями своєї дiяльностi.
Товариство має право продавати або передавати юридичним особам та
громадянам, обмiнювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове
користування або у позику будинки, споруди, обладнання, транспортнi засоби,
iнвентар, сировину i iншi матерiальнi цiнностi, що належать йому, а також
списувати їх з балансу.
Офiснi та складськi примiщення, що використовуються Товариство для
здiйснення своєї фiнансово-господарської дiяльностi, є його власнiстю.
Виробничi потужностi Товариства є його власнiстю.
Основнi засоби, щодо яких є обмеження прав власностi складають 2985 тис.
грн. На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з
фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi засоби. Вартiсть
оформлених в заставу основних засобiв - 106072 тисяч гривень.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство
використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг,
надання в оренду або здiйснен-ня адмiнiстративних i соцiально-культурних

функцiй, очiкуваний строк корисного використан-ня яких бiльше одного року.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй i залишковiй вартостi.
У бухгалтерському облiку необоротнi активи розподiленi по групах:
будинки, споруди i передавальнi пристрої;
машини та обладнання;
транспортнi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар;
багаторiчнi насадження;
iншi основнi засоби.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй
вартостi. Пер-вiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з придбання,
а також витрат, безпосе-редньо пов'язаних з приведенням активу в робочий
стан.
Пiдприємство використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, за
яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка
амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних
засобiв. Очiкуваний термiн корисного викорис-тання об'єктiв основних засобiв
складає вiд 1 до 70 рокiв.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що
використовуються пiдприємством, на 31.12.2010 р. склала -33171 тис грн.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, переданi в операцiйну оренду на 31.12.2010 р. складають
42323 тис грн.. З цiєї суми ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ посуд" передано в
операцiйну оренду основних засобiв на суму 32995 тис грн., згiдно договору
оренди №298/09 вiд 01.04.2009року. ТОВ. " СПЕЦМАШ К" передано в оренду
основних засобiв на суму 1306тис грн. згiдно договору №30/04 вiд
14.01.2004року, ТОВ. "УКРМЕТАЛУРГГРУП" передано основних засобiв на
суму 1258 тис грн. згiдно договору №811/09 вiд 25.11.2009 року.
Вибуття основних засобiв вiдбулося внаслiдок лiквiдацiї, а також у зв'язку з
тим, що вони не вiдповiдали критерiям визнання активом.
На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з
банкiвськими фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi засоби.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв (обладнання) - 106072 тис
грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.
770 017,000
830 643,000
грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
50 000,000
50 000,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
50 000,000
50 000,000
Розрахунок вартостi чистих активiв проводився згiдно методичних рекомендацiй ДКЦПФР
Опис
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
1.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):

- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010

За звiтний
перiод
454

- незавершене будiвництво

р. 020

22412

- основнi засоби (залишкова вартiсть)

р. 030

640721

за попереднiй
перiод
84
17352
741106

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

р. 040

60

- iншi фiнансовi iнвестицiї

р. 045

3104

- довгострокова дебiторська
заборгованiсть

р. 050

1088

- iншi необоротнi активи,
включаючи вiдстроченi податковi активи р. 060 +
р. 070
1.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу):
- запаси

р.100, 110, 120,
130, 140

- векселi одержанi
- дебiторська заборгованiсть

60
3106
1487

16556

100155

101352

385954

334769

р. 150
р.160, 170, 180,
190, 200, 210

- поточнi фiнансовi зобов'язання

р. 220

- грошовi кошти

р. 230, 240

50736

125836

- iншi оборотнi активи

р. 250

2467

7372

1.2. Витрати майбутнiх перiодiв

р. 270

21

4061

р. 440, 450,
470, 460

6063

8114

2.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв

р. 500

139917

140847

- поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями

р. 510

2. До складу зобов'язань, що приймаються
до розрахунку, включаються:
2.1. Довгостроковi зобов'язання

- виданi векселi
- кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги

р. 520
р. 530

262389

307296

- з одержаних авансiв

р. 540

9058

51122

- з бюджетом

р. 550

3934

759

- з позабюджетних платежiв

р. 560

1

- зi страхування

р. 570

944

1089

- з оплати працi

р. 580

2252

2487

поточнi зобов'язання за розрахунками:

- з учасниками

р. 590

1631

2021

- iз внутрiшнiх розрахункiв

р. 600

- iншi поточнi зобов'язання

р. 610

7150

5587

3.3. Забезпечення наступних виплат
i платежiв

р. 430

3816

3176

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв

р. 630

3. Визначення вартостi чистих активiв АТ за попереднiй перiод проводиться за формулою: Чистi
активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4). =(779751+569329+4061)-(8114 + 511208 + 3176) =
1353 141 - 522498 = 830643 > 50000
4. Визначення вартостi чистих активiв АТ за звiтнiй перiод проводиться за формулою: Чистi
активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4). =(667839+539312+21)(6063+427276+3816)=1207172-437155=770017 >50000
Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного (складеного) капiталу.
Вимоги п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Короткостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї не випускались
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
Iпотечнi цiннi папери не випускались
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
Сертифiкати ФОН не випускались
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
Iншi цiннi папери не випускались
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Зобов'язань за фiнансовим iнвестицiями
в корпоративнi права не було
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

140 974,000

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

19.10.2007
08.09.2006
27.05.2008
04.06.2008
12.10.2010
X

24 530,000
9 528,000
31 847,000
74 012,000
1 057,000
0,000

6,239
7,2615
7,2615
7,82313
11
X

01.06.2011
23.01.2011
30.04.2011
31.07.2011
14.02.2018
X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

0,000

0

X

0,000

X

X

X

0,000
0,000

0
X

X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

0,000

X

8 940,000
0,000
283 425,000

X
X
X

X

X

X
X
X

Дата
погашення
X

X

X

X
X
X

Усього зобов’язань

X
433 339,000
X
X
Зобовязання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може
бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть
зменшення
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього погашення.
Податковi зобов'язання включають в себе : зобов'язання бюджету 3934тис грн., вiдстроченi податковi зобов'язання - 5006тис грн.. Iншi
зобов'язання включають в себе: кредиторську заборгованiсть за
товари , роботи, послуги - 262389тис грн., з одержаних авансiв 9058тис грн., з оплати працi - 2252тис грн., iншi -9726тис грн.

Опис

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
03.03.2010

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
04.03.2010

07.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

14.10.2010

Вид інформації
3
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій
біржі
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2008
3
2
2
2009
2
1
3
2010
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
Iнший орган реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних
(запишіть)
зборах не здiйснював
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Iншим способом голосування з питань порядку денного не вiдбувалось
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства в 2010 роцi не
(запишіть)
проводились.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
7
0
0
1
0
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 8
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Інвестиційний
Інші
Iншi комiтети не створенi.
(запишіть)
Інші
Комiтети у складi Наглядової ради не створенi.
(запишіть)

X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інші
Члени Наглядової ради винагороди не отримують.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
Інші (запишіть)
7
X
Вiдсутнi буд-якi вимоги.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
Нових членiв Наглядової ради було обрано на загальних зборах
(запишіть)
акцiонерiв 10.04.2008 року.

Ні

X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
ні
ні
так
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
так
ні
8 Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
так
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
так
ні
ні
Вiддiл, який вiдповiдає за роботу з
акцiонерами
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
ні
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні

та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
1
2
3
4
5
6
7
8

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше
Iншi документи вiдсутнi.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
надаються
Копії
я
оприлюдн
для
докумен розміщуєт
Інформація
юється в ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
загальнод
ня
надають
власній
ться на
оступній
безпосеред
ся на
інтернетзагальних
базі даних
ньо в
запит
сторінці
зборах
ДКЦПФР акціонерно акціонер акціонерн
про ринок
му
а
ого
цінних
товаристві
товариства
паперів
Фінансова
1
так
так
так
так
ні
звітність,

2

3

4

5

6

результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
управління
товариства
Статут та
внутрішні
документи
Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
Iнший орган рiшення не приймав.
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

Ні
X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iншої причини не було. Аудитора не змiнювали.
(запишіть)

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Строння компанiя, яка також здiйснювавала перевiрку фiнансовоІнше
господарської дiяльностi Товариства - Аудиторське пiдприємство"Ернст
(запишіть)
енд Янг" .
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
Реалiзацiя статутних вимог.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
X
Iншим способом залучення iнвестицiй не планується.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
У зв'язку з прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв
Інше
Товариства 22.04.2010 р. про переведення випуску iменних акцiй ВАТ
(запишіть)
"IНТЕРПАЙП НМТЗ", випущених у документарнiй формi iснування, у
бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру
Адреса

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп
Новомосковський трубний завод"
Дніпропетровська область, НОВОМОСКОВСЬК

Дата

КОДИ
31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393139

за КОАТУУ

1211900000

за КОПФГ

231

за СПОДУ
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
тис.грн.
Дніпропетровська обл. д/н р-н 51200 м.Новомосковськ
Сучкова, 115

за КВЕД
Контрольна сума

27.22.0

Баланс

Актив
1

Станом на 31.12.2010 p.
Форма N 1
Код
рядка
2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у т. ч. в касі

Код за ДКУД
1801001
На початок
На кінець
звітного періоду
звітного періоду
3
4

010
011
012
020

84
678
( 594 )
17 352

454
745
( 291 )
22 412

030
031
032

741 106
927 280
( 186 174 )

640 721
930 719
( 289 998 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

60

60

045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

3 106
1 487
0
0
(0)
16 556
0
0
0
779 751

3 104
1 088
0
0
(0)
0
0
0
0
667 839

100
110
120
130
140
150

49 528
0
31 930
0
19 894
0

55 556
0
41 991
0
2 608
0

160
161
162

270 218
283 743
( 13 525 )

321 487
325 986
( 4 499 )

170
180
190
200
210
220

29 369
34 392
0
0
790
0

19 440
27 264
0
0
17 763
0

230
231

105
3

24 952
4

в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього а розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових
резерва
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобовязання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

240
250
260
270
275
280

125 731
7 372
569 329
4 061
0
1 353 141

25 784
2 467
539 312
21
0
1 207 172

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

2

3

4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

50 000
0
14 712
692 324
11 364
62 243
(0)
(0)
0
830 643
0

50 000
0
14 712
584 091
11 364
109 850
(0)
(0)
0
770 017
0

400
410
415

3 176
0
0

3 816
0
0

416

0

0

420
430

0
3 176

0
3 816

440
450
460
470
480

8 114
0
0
0
8 114

0
1 057
5 006
0
6 063

500
510
520
530

140 847
0
0
307 296

139 917
0
0
262 389

540
550
560
570
580
590
600

51 122
759
0
1 089
2 487
2 021
0

9 058
3 934
1
944
2 252
1 631
0

605

0

0

610
620
630
640

5 587
511 208
0
1 353 141

7 150
427 276
0
1 207 172

Примітки:
Вiдкрите акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"(далi -"Пiдприємство") створене в Українi, є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства
"Новомосковський трубний завод" заснованого в 1996 роцi в процесi приватизацiї державного пiдприємства
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". В процесi приватиза-цiї Пiдприємства всi активи i зобов'язання
даного пiдприємства, а також визнана частка акти-вiв, зароблених трудовим колективом, були внесенi в
акцiонерний капiтал пiдприємства дер-жавою i колективом.
Юридична адреса i головний офiс пiдприємства знаходяться за адресою: вулиця Сучкова 115, мiсто
Новомосковськ, область Днiпропетровська, Україна.
В 2010 роцi середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Пiдприємства склала 1709 чоло-вiк.
Основним видом дiяльностi пiдприємства є розробка ,виготовлення та продаж електрозвар-них труб iз чорних
металiв. Виробничi потужностi Пiдприємства складаються iз трьох трубо-електрозварювальних цехiв, а також
других виробничих потужностей. Продукцiя Пiдприємст-ва експортується i реалiзується в Українi.
Звiтний перiод для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. Промiжна звiт-нiсть, яка охоплює
конкретний перiод, складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на кiнець останнього дня звiтного перiоду: 31.12.2010 р.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi.
У додатках 1-6 наведено фiнансову звiтнiсть iз примiтками за 2010 рiк вiдповiдно до вимог П(С)БО.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi пiдприємства по балансовiй вартостi, що визначається як рiзниця
вартостi придбання активiв i накопиченої амортизацiї.
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється по групi:
I.
Iншi нематерiальнi активи.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Очiкуваний
термiн корисного використання нематерiальних активiв складає вiд 1,5 до 10 рокiв.
Нематерiальнi активи, переданi в заставу, вiдсутнi.
Нематерiальнi активи, по яких iснує обмеження прав власностi, вiдсутнi.
Створенi пiдприємством нематерiальнi активи вiдсутнi.
Нематерiальнi активи, отриманi за рахунок цiльових асигнувань вiдсутнi.
Сума нематерiальних активiв придбаних за 2010 рiк склала 425тис грн..
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальнi iнвестицiї у сумi 22412 тис. грн. включенi до статтi Балансу "Незавершене будiвництво" на
31.12.2010 р. та складаються з витрат на:
незавершене будiвництво - 12 тис. грн.;
придбання та виготовлення основних засобiв - 21324 тис. грн.;
придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 157 тис. грн.;
придбання нематерiальних активiв - 919 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi, тобто за фактичними витратами на їх
придбання, спорудження i виготовлення.
Основнi засоби
До основних засобiв (ОЗ) належать матерiальнi активи, якi пiдприємство використовує у про-цесi виробництва
або поставки продукцiї i надання послуг, надання в оренду або здiйснення адмiнiстративних i соцiальнокультурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по переоцiненiй первiснiй вартостi та первiснiй варто-стi придбання
об'єктiв, залишкова вартiсть яких суттєво не вiдрiзняється вiд справедливої на дату балансу.
У бухгалтерському облiку необоротнi активи розподiленi по групах:
будинки, споруди i передавальнi пристрої;
машини та обладнання;
транспортнi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар;
багаторiчнi насадження;
iншi основнi засоби.
Рух та характеристика основних фондiв, тис грн.

Показник

Будiвлi, Машини
Iнструменти Багаторiчнi Iншi основнi Бiблiотечнi Транспортнi
споруди обладнання прилади
насадження засоби
фонди
засоби

Залишок на 31.12.09
442410
424788 8422
5
11406
33
14534
Надiйшло за рiк
247
4140
37
202
161
Вибуло за рiк
2428
14
124
304
Переоцiнка
33
Залишок на 31.12.10
442657
426533 8445
5
11484
33
14391
Амортизацiя
Залишок на 31.12.09
63278
87278 1705
1
2526
33
5671
Нараховано за рiк
41083
56783 1113
1478
3538
Вибуло за рiк
1336
9
25
290
Переоцiнка
Залишок на 31.12.10
104361
142725 2809
1
3979
33
8919
Чиста балансова
вартiсть на 31.12.10
338296
283808 5636
4
7505
0
5472
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Пер-вiсна вартiсть
об'єкта основних засобiв складається з придбання, а також витрат безпосере-дньо пов'язаних з приведенням
активу в робочий стан.
Пiдприємство використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних
засобiв. Очiкуваний термiн корисного викорис-тання об'єктiв основних засобiв складає вiд 1 до 70 рокiв.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу складають 100тис грн. Первiсна вартiсть
повнiстю амортизованих основних засобiв, що використовуються пiд-приємством, на 31.12.2010 р. склала 33171 тис. грн.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, переданi в операцiйну оренду на 31.12.2010 р. складають 42323 тис. грн. З цiєї суми ТОВ
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ посуд" передано в операцiйну оренду основних засобiв на суму 32955 тис. грн., згiдно
договору оренди №298/09 вiд 01.04.2009року.
ТОВ "СПЕЦМАШ К" передано в оренду основних засобiв на
суму 1306 тис грн. згiдно договору №30/04 вiд 14.01.2004 року . ТОВ "УКРМЕТАЛУРГГРУП" передано
основних засобiв на су-му 1258 тис грн. згiдно договору №811/09 вiд 25.11.2009року. Вибуття основних засобiв
вiд-булося внаслiдок лiквiдацiї, а також у зв'язку з тим, що вони не вiдповiдали критерiям ви-знання активом.
Основнi засоби, щодо яких iснує обмеження прав власностi складають 2985 тис. грн. На забезпечення виконання
умов кредитних договорiв, укладених з банкiвськими фiнансови-ми установами, оформленi в заставу основнi
засоби. Вартiсть оформлених в заставу основ-них засобiв (обладнання) - 106072 тис грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
12

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображено в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 р. в сумi 60 тис.
грн., та являють собою внески пiдприємства (частки, акцiї) в:
"
ЗАТ "НМТЗ-ПОСУДА" на суму -26 тис. грн. (облiковуються за методом участi в капi-талi);
"
ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ посуд" на суму -33 тис. грн.(облiковуються за методом участi в капiталi);
Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в облiку на дату балансу по їх собiвартостi. Со-бiвартiсть фiнансових
iнвестицiй складається iз цiни їх придбання, а також витрат, пов'язаних з придбанням фiнансових iнвестицiй. З
балансу пiдприємства в 2010роцi списана фiнансова iнвестицiя в сумi 2 тис грн. згiдно ст.627 ГК України за
обопiльною угодою на припинення до-говiрних зобов'язань.
Запаси
Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, використана їх
первiсна вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, для продажу та при iншому вибуттi їхня оцiнка
здiйснювалася по методу ФIФО, згiдно з облiковою полiти-кою пiдприємства.
Незавершене виробництво основних цехiв, яке утворилось у виглядi технологiчних процесiв, розцiнюється по
фактичнiй виробничiй собiвартостi поточного мiсяця.
Незавершене виробництво допомiжних цехiв, яке утворилось у виглядi незакiнчених обробкою та складанням
деталей, виробiв i незакiнчених технологiчних процесiв розцiнюєть-ся по фактичнiй виробничiй собiвартостi.
Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва враховує вiдповiдну частину виробничих накладних
витрат, розрахованих на основi нормальної загрузки виробничих по-тужностей.
Станом на 31.12.2010 р. товари, що переданi на комiсiю становлять -2608тис.грн., то-вари переданi в переробку

27тис грн..
Дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. становить 1088 тис. грн. Ця заборгованiсть
квалiфiкована як довгострокова, в результатi досягнутої угоди мiж пiдприємством та покупцями про її
рiвномiрне погашення термiном до 2016 року.
Дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн станом на 31.12.2010 р. становить 233757 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть одержання пiдприєм-ством майбутнiх
економiчних вигод i може бути вiрогiдно визначена її сума. Поточна дебiтор-ська заборгованiсть за продукцiю /
товари i послуги визнається активом одночасно з визнан-ням доходу вiд реалiзацiї й оцiнюється по первiснiй
вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари i послуги вiдображена в балан-сi по чистiй
вартостi реалiзацiї. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу нараховується резерв
сумнiвних боргiв, що вiдображений у звiтi про фiнансовi результати в складi iнших операцiйних витрат.
Згiдно облiкової полiтики пiдприємства нарахування резерву сумнiвних боргiв на по-точну дебiторську
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, щодо якої iснує не-впевненiсть її погашення боржником,
визначається, виходячи iз термiну заборгованостi по групам дебiторiв. Встановленi коефiцiєнти сумнiвностi
груп по термiну заборгованостi;
- до 90 днiв
5%
- вiд 90 до 180 днiв
25%
- вiд 180 днiв до 1 року
50%
- бiльше року
100%
Величина резерву сумнiвних боргiв на 01.01.2010 р. склала 14140тис. грн. Розмiр резерву сумнiвних боргiв на
31.12.2010 р. становить 4821 тис. грн. Зменшення резерву вiд-булося за рахунок повернення коштiв покупцями,
якi були вiднесенi до резерву.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдляга-ють вiдображенню в складi
iнших статей облiку дебiторської заборгованостi.
Таблиця 1
Розшифрування ряд.210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"
Утримання
Сума, тис. грн.
Розрахунки з дебiторами по виданим позикам
70
Розрахунки з дебiторами по iншим операцiям
828
Розрахунки з дебiторами по зворотнiй фiнансовiй допомозi
16649
Розрахунки з ФСС з ТВП
216
Разом
17763
У звiтному роцi списано безнадiйну iншу дебiторську заборгованiсть у сумi 264 тис. грн. за рахунок iнших
операцiйних витрат.
Грошовi кошти
До складу грошових коштiв на 31.12.2010 р. включенi:
грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi пiдприємства - 4 тис. грн.;
залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi - 24940 тис. грн.;
залишки коштiв на iнших рахунках у нацiональнiй валютi - 8 тис. грн.;
залишки коштiв в iноземнiй валютi на валютних рахунках - 20826 тис. грн.
залишки коштiв на iнших рахунках в iноземнiй валютi - 4958 тис. грн.;
Усього грошових коштiв - 50736 тис. грн.
Не грошовi операцiї, пов'язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю:
видача авансiв та погашення зобов'язань, якi виникли в результатi здiйснення iнвес-тицiйної дiяльностi
(придбання необоротних активiв та iн.) за рахунок кредитiв банку - 1950 тис. грн.;
розрахунки по операцiйної дiяльностi за рахунок кредитiв банку -200 458 тис грн.;
Iншi оборотнi активи
До складу статтi "Iншi оборотнi активи" Балансу станом на 31.12.2010 р. пiдприємст-вом включенi суми
податкового кредиту та податкових зобов'язань по податку на додану ва-ртiсть у сумi 2467 тис. грн., згiдно з
порядком ведення податкового облiку.

Витрати майбутнiх перiодiв
У статтi Балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" станом на 31.12.2010 р. вiдображена сума 21 тис. грн., яка
складається з витрат, якi мали мiсце у звiтному перiодi та пiдлягають вiднесенню до складу витрат в майбутнiх
перiодах, а саме:
- витрати по страхуванню водiїв - 10 тис. грн..;
- витрати на навчання робiтникiв - 6 тис. грн.;
- iншi
- 5 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi зобов'язання включають в себе довгостроковi фiнансовi зобов'язання перед компанiєю
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" згiдно договору про надання кредитної лiнiї № NMTZ-EVR вiд 14липня 2008року.
Залишок фiнансових зобов'язань станом на 31.12.2010 р. складає - 1057тис. грн. Термiн дiї кредитної лiнiї до
14лютого 2018 року.
Вiдстроченi податковi зобов'язання становлять 5 006 тис грн..
Зобов'язання
Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього погашення. .
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi по сумi погашення.
По статтях поточних зобов'язань вiдображена заборгованiсть, термiн погашення якої на дату балансу не
наступив. По статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображена сума зобов'я-зань по операцiях некомерцiйного
характеру i iнших кредиторiв.
Склад зобов'язань пiдприємства, тис грн.
Таблиця 3
Найменування зобов'язань
Короткостроковi кредити банкiв
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
З одержаних авансiв
З бюджетом
З позабюджетних платежiв
Зi страхування
З оплати працi
З учасниками
Iншi поточнi зобов'язання :
Податковi зобов'язання та податковий кредит
Розрахунки за нарахованими %
Розрахунки з iншими кредиторами

Сальдо на 31.12.2010 р.
139 917
262 389
9 058
3 934
1
944
2 252
1 631
4 343
1 407
1 400

Пов'язанi сторони
Пов'язаними сторонами вважаються: пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом
iнших осiб; пiдприємства i фiзичнi особи ,якi прямо або безпосередньо здiйснюють контроль над
пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть.
Iнформацiя про операцiї пов'язаних сторiн i величину залишкiв на 31 грудня 2010 року наведена в таблицi:
Таблиця 4
Баланс по операцiям з Всього баланс
пов'язаними сторонами
по рахункам
Дебiторська заборгованiсть
233 757
325 986
Передплати i iншi оборотнi активи
41 602
45 027
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 1 057 1 057
Кредиторська заборгованiсть
235 835
262 389
Аванси отриманi
7 485 9 058
В 2010 роцi операцiї Пiдприємства з пов'язаними сторонами включали в себе таке:

Таблиця 5
Операцiї Всього
з пов'язаними по рахункам
сторонами
Доходи вiд реалiзацiї
готової продукцiї
526 146 1 289 974
Iншi операцiйнi доходи 106 592 497 103
Придбання матерiалiв 656 423 937 623
Витрати на послуги
49 895 83 023
В 2010 роцi 41% продаж готової продукцiї було здiйснено мiж пiдприємством i ООО" IНТЕРПАЙП
Україна", керуючою компанiєю Групи i iншими компанiями Групи. Дебiторська заборгованiсть третiх сторiн на
суму 91 256 тис грн. станом на 31.12.2010 року являє собою заборгованiсть по договору комiсiї котрим
управляє ООО"IНТЕРПАЙП Україна". 70% поставок металу, для виробництва труб було здiйснено через
ООО"IНТЕРПАЙП Украї-на". Iншi оборотнi активи включають в себе надання зворотної фiнансової допомоги
пiдпри-ємствам Групи. Довгостроковi зобов'язання включають в себе довгостроковi фiнансовi зобов'язання
перед компанiєю "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" згiдно договору про надання кредитної лiнiї № NMTZ-EVR вiд
14липня 2008року. Процентнi витрати по цьому кредиту за 2010рiк дорiвнюють 85 тис грн.. Пiдприємство
уклало договiр комiсiї з ООО "IНТЕРПАЙП Україна". Згiдно з умовами цього договору ООО"IНТЕРПАЙП
Україна" виступає в ролi агента i здiйснює реалiзацiю продукцiї пiдприємства в Українi i за кордоном. Сума
витрат на виплату комi-сiйної винагороди по цьому договору з 01.01.2010року по 30.09.2010 року становила
1% вiд суми контракту, а з 01.10.2010року по 31.12.2010року 7%. Сума витрат на виплату комiсiйних становить
за 2010 рiк 19 364 тис грн.. Мiж пiдприємствами Групи i Банками України укладенi Договори-поруки, згiдно з
якими поручителi перед Кредитором солiдарно вiдповiдають за виконання Боржником зобов'язань за
договорами кредитних лiнiй. За 2010рiк мiж пiдпри-ємствами Групи i пiдприємством за цими договорами
здiйснено операцiй на суму 665 187 тис грн.
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Звіт про фінансові результати
за 2010 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності

1801003
Форма N 2 Код за ДКУД
Код
За звітний період
За попередній
рядка
період
2
010
015
020
025
030

3
1 289 974
( 87 955 )
(0)
(0)
(0)

4
1 038 662
( 50 987 )
(0)
(0)
(0)

035

1 202 019

987 675

040

( 1 091 046 )

( 798 938 )

050

110 973

188 737

055
060

(0)
497 103

(0)
423 885

061

0

0

070
080
090

( 46 585 )
( 83 023 )
( 505 851 )

( 41 551 )
( 89 922 )
( 444 044 )

091

(0)

(0)

100

0

37 105

105
110
120
130
140
150
160
165

( 27 383 )
0
557
28 279
( 9 839 )
(0)
( 20 146 )
0

(0)
0
1 277
21 653
( 19 119 )
(0)
( 45 835 )
0

170

0

0

175

( 28 532 )

( 4 919 )

176

0

0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

177

(0)

(0)

180
185

( 32 127 )
0

( 26 761 )
0

190

0

0

195

( 60 659 )

( 31 680 )

200

0

0

205
210
215

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

220

0

0

225
226

( 60 659 )
0

( 31 680 )
0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
Найменування показника
За звітний період
рядка
1
2
3
Матеріальні затрати
230
931 475
Витрати на оплату праці
240
51 988
Відрахування на соціальні заходи
250
19 411
Амортизація
260
107 190
Інші операційни витрати
270
120 920
Разом
280
1 230 984
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
Назва статті
За звітний період
рядка
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
300
200000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
200000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0,30329
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
0,30329
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
Примітки: Доходи майбутнiх перiодiв

За попередній
період
4
634 496
50 796
18 913
108 440
117 942
930 587

За попередній
період
4
200000000
200000000
0,1584
0,1584
0

Станом на 31.12.2010 р. "Доходи майбутнiх перiодiв" вiдсутнi.
Доходи
При визначеннi доходу у звiтному перiодi використовувався метод нарахування. До-ходи визначаються у
бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
За пiдсумками дiяльностi за 2010 рiк пiдприємством отримано:
доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 289 974 тис. грн.;
податок на додану вартiсть - 87 955 тис. грн.;
Таблиця 6
Найменування статтi
Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйна оренда активiв
Операцiйна курсова рiзниця
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Штрафи, пенi, неустойки

Доходи

Витрати

12 796
10 379 9 671
55 741 53 327
1 215

Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Утримання об'єктiв житлово-комунального
та соцiально-культурного призначення
481 1 590
Реалiзацiя iноземної валюти
387 077 386 796
Iншi операцiйнi доходи i витрати
30 629 53 252
УСЬОГО:
497 103 505 851
Iншi фiнансовi доходи i витрати
Вiдсотки за кредит
9 839
Iншi операцiйнi доходи i витрати 557
УСЬОГО:
557
9 839
Iншi доходи i витрати
Неоперацiйна курсова рiзниця
28 058
18 812
Списання необоротних активiв
1 293
Iншi доходи i витрати
221 41
УСЬОГО:
28 379 20 146
Доходiв вiд надзвичайних подiй на пiдприємствi не було.
Витрати
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були
здiйсненi.
Надзвичайних витрат на пiдприємствi не було.
Податок на прибуток
Витрати по податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi визнано у сумi - 32 127 тис. грн., з
урахуванням коригувань на суму тимчасових рiзниць, згiдно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток", суми
вiдстрочених податкових активiв на початок року у розмiрi 16 556 тис. грн.
Тимчасовi рiзницi станом на 31.12.2010 р.:
вартiсть отриманих передплат на 31.12.2010 р. (-) 1 948 тис. грн.;
залишок резерву сумнiвних боргiв на балансовому рахунку 38 на кiнець звiтно-го року (+) 1205 тис.
грн.;
залишок резерву на виплати персоналу (-)954 тис. грн.;
сума авансiв виданих на 31.12.2010 р. (+) 5 142 тис. грн.;
витрати не врахованi в п.п.5.3.9. (-) 158 тис грн.
залишок незакiнченого виробництва (+) 1 739 тис грн.;
% по кредиту, тимчасово не вiднесенi на валовi витрати (-) 20 тис грн.;
Всього тимчасових рiзниць (+) 5 006 тис грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображенi в балансi по ряд. 460 у сумi 5 006 тис. грн.
Застосована ставка податку на прибуток - 25 %.
На пiдприємствi встановлений порядок накопичення даних про валовi витрати i валовi дохо-ди для цiлей
оподатковування на пiдставi первинних облiкових документiв, що фiксують здiйснення господарських операцiй
без записiв у системi регiстрiв i рахункiв бухгалтерського облiку.
Склад валових доходiв i валових витрат, а також розрахунок амортизацiйних вiдрахувань з метою
податкового облiку визначаються вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподат-кування прибутку
пiдприємств" вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР.
Валовi доходи пiдприємства формуються в основному за рахунок доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, робiт,
послуг, доходiв вiд оренди, доходiв вiд продажу iноземної валюти i приросту балансової вартостi запасiв, що
вiдповiдно до Форми декларацiї з податку на прибуток пiд-приємства та Порядку її складання, затверджених
Наказом ГПАУ вiд 29.03.2003р. № 143, враховуються в складi валових доходiв пiдприємства.
Валовi витрати пiдприємства складають:
- витрати на придбання матерiалiв, товарiв, робiт, послуг,
- витрати на оплату працi (з нарахуваннями внескiв у фонди соцiального страхування),
- сплату податкiв i зборiв,
- ремонт основних засобiв,
- витрат, пов'язаних зi збутом продукцiї (реклама, комiсiйнi i агентськi винагороди),
- собiвартiсть проданої iноземної валюти,

- витрати на сплату вiдсоткiв за користування банкiвським кредитом,
- витрати на змiст i забезпечення основної дiяльностi об'єктiв соцiальної сфери, а також благодiйнi внески i
пожертвування неприбутковим органiзацiям, установам культури i т.д.
Прибуток на акцiю
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 200000000 шт.
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 200000000 шт.
Пiдприємство за 2010 рiк має збиток.
Чистий збиток та скоригований чистий збиток на одну просту акцiю, визначений в 2010 р. дорiвнює 0,30329 грн.
Iнформацiя за сегментами
За 2010 рiк сума доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
"
зовнiшнiм покупцям по звiтному господарському сегменту склала 762 242 тис. грн.;
"
по Українi - 965 716 тис. грн.
Фiнансовiй результат зовнiшнiм покупцям по звiтному господарському сегменту за 2010 рiк склав 21 203 тис.
грн.,
по Українi - 515 504 тис. грн..
Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
1. При формуваннi фiнансової звiтностi на 31.12.2010 р. коригування звiтностi не про-водились.
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Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп
Новомосковський трубний завод"
Дніпропетровська область, НОВОМОСКОВСЬК

Дата

КОДИ
19.04.2011

за ЄДРПОУ

05393139

за КОАТУУ

1211900000

за СПОДУ
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

27.22.0

за КВЕД

тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів
Стаття
1

за 2010 рік
Форма N 3
Код
За звітний період

Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період
попереднього року
4

2

3

010
015
020
030
035
040
045

1 244 536
0
1 581
739
557
114 819
0

0
0
0
0
0
0
0

050
060
070
080

0
0
0
954 448

0
0
0
0

I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками

Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів
(обов’язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на додану вартість
Зобов’язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів
(обов’язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:

090
095
100
105
110
115
120
125
130

(
(
(
(
(
(
(
(
(

1 076 600
319 921
9 277
42 285
1 014
0
4 950
20 099
10 967

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

0
0
0
0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)
)
)
)

140
145
150
160
170
2

(
(

0
1 074 663
(243 096)
0
-243 096
3

)
)

(
(

0
0

)
)

180
190
200

0
0
0

0
0
0
4

0
0
0

відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик

Сплачені дивіденди

210
220
230
240
250
260
270
280
290

0
0
0
(
(
(
(

300

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

(
(
(

0
1 950
0
411
(2 361)
0

0
0
0
)
)
)
)

(
(
(
(

0
0
0
0
0
0

(2 361)

0

0
202 480
11 386
25 004
391
18 699
169 772
0
169 772
(75 685)
125 836

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

)
)
)

(
(
(

Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
0
коштів
420
585
Залишок коштів на кінець року
430
50 736
0
Примітки: Грошові кошти До складу грошових коштiв на 31.12.2010 р. включенi:
грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi пiдприємства - 4 тис. грн.;
залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi - 24940 тис. грн.;
залишки коштiв на iнших рахунках у нацiональнiй валютi - 8 тис. грн.;
залишки коштiв в iноземнiй валютi на валютних рахунках - 20826 тис. грн.
залишки коштiв на iнших рахунках в iноземнiй валютi - 4958 тис. грн.;
Усього грошових коштiв - 50736 тис. грн.
Не грошовi операцiї, пов'язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю:
видача авансiв та погашення зобов'язань, якi виникли в результатi здiйснення iнвес-тицiйної дiяльностi
(придбання необоротних активiв та iн.) за рахунок кредитiв банку - 1950 тис. грн.;
розрахунки по операцiйної дiяльностi за рахунок кредитiв банку -200 458 тис грн.;
Iншi оборотнi активи
До складу статтi "Iншi оборотнi активи" Балансу станом на 31.12.2010 р. пiдприємст-вом включенi суми
податкового кредиту та податкових зобов'язань по податку на додану ва-ртiсть у сумi 2467 тис. грн., згiдно з
порядком ведення податкового облiку.
Витрати майбутнiх перiодiв
У статтi Балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" станом на 31.12.2010 р. вiдображена сума 21 тис. грн., яка
складається з витрат, якi мали мiсце у звiтному перiодi та пiдлягають вiднесенню до складу витрат в майбутнiх
перiодах, а саме:
- витрати по страхуванню водiїв - 10 тис. грн..;
- витрати на навчання робiтникiв - 6 тис. грн.;
- iншi
- 5 тис. грн.
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Дата

31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393139

за КОАТУУ

1211900000

за СПОДУ
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

27.22.0

за КВЕД

тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про власний капітал

Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних
активів
Уцінка нематеріальних
активів
Чистий прибуток (збиток)

за 2010 рік
Форма N 4
Додатковий
Інший
вкладений
додатковий
капітал
капітал
5
6
14 712
692 324

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
0

11
830 643

7
11 364

Нерозподіл
ений
прибуток
8
62 243

0
0
0
692 324

0
0
0
11 364

0
0
0
62 243

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
830 643

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

0
(0)
0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

33

0

0

0

0

33

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

-108 266
0

0
0

108 266
-60 659

0
0

0
0

0
-60 659

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
50 000

4
0

020
030
040
050

0
0
0
50 000

0
0
0
0

0
0
0
14 712

060
070
080

0
(0)
0

0
(0)
0

090

(0)

100

Резервний
капітал

за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплений
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані
активи

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
50 000

0
0
0

0
0
14 712

0
-108 233
584 091

0
0
11 364

0
47 607
109 850

0
0
0

0
0
0

0
-60 626
770 017

280
290
Разом змін в капіталі
300
Залишок на кінець року
Примітки:
Власний капiтал

Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток, додатковий вкладений капiтал
Статутний капiтал станом на 31.12.2010 р. становить 50000,0 тис. грн. Статутний капi-тал сплачено повнiстю та розподiлено на 200000000 простих акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн. (25 копiйок).
До складу iншого додаткового капiталу включено сальдо фондiв пiдприємства
Таблиця 2
№ з/п Призначення фонду
Сальдо на 31.12.2010р., тис. грн.
1.
Дооцiнка необоротних активiв
583 949

2.

Безкоштовно отриманi не-оборотнi активи
Разом

142
584 091

На 31.12. 2010 року пiдприємство має нерозподiлений прибуток у сумi 109 850тис. грн. за рахунок амортизацiї дооцiнки необоротних активiв.
Резервний капiтал протягом року не змiнювався та станом на 31.12.2010 р. складає - 11364 тис. грн.
Додатковий вкладений капiтал протягом року не змiнювався та станом на 31.12.2010 р. складає - 14712 тис грн.
Керівник
Головний бухгалтер

Антипов Юрiй Миколайович
Мовчан Вiкторiя Анатолiївна

КОДИ
Підприємство
Територія
Орган державного
управління
Галузь
Вид економічної
діяльності
Середньооблікова
чисельність
працюючих
Одиниця виміру

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський
трубний завод"
Дніпропетровська область, НОВОМОСКОВСЬК

Дата

31.12.2010

за ЄДРПОУ

05393139

за КОАТУУ

1211900000

за СПОДУ
за КОПФГ
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
1 709

за КВЕД

231
27.22.0

Контрольна сума

тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 pік
Код за ДКУД
1801008
Форма N 5
Переоцінка
Залишок на
Залишок на кінець
Втрати
(дооцінка +, уцінка
Вибуло за рік
Інші зміни за рік
початок року
року
Нарахова
від
-)
Код
Надійшло
но
зменшен
Групи нематеріальних активів
первісна накопипервісної накопи- первісна накопипервісної накопи- первісна накопирядка
за рік
амортиза
ня
(пероціне чена
(переченої
(перечена
(переченої
(перечена
ції за рік кориснос
на)
амортиоціненої аморти- оцінена амортиоціненої аморти- оцінена амортиті за рік
вартість зація
вартості) зації вартість) зація
вартості) зації вартість) зація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права користування природними 010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ресурсами
Права користування майном
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на комерційні позначення
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на об'єкти промислової
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
властивості
Авторське право та суміжні з ним 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
права
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші нематеріальні активи
070
678
594
425
0
0
358
358
55
0
0
0
745
291
Разом
080
678
594
424
0
0
358
358
55
0
0
0
745
291
Гудвіл
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I. Нематеріальні активи

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби
Залишок на
початок року

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

Залишок на
кінець року

у тому числі
одержані за
передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

Інші зміни за рік
Втрати
Нарахова
від
Надійш
Код первісн
но
зменшен первісн
первісн
первісн
Групи основних засобів
ло за первісно
ої
первісн
рядка
амортиза
ня
а
первісна
а
(переа
(перерік
ї (переа (переції за рік кориснос (пере(пероці
(переоцінена
оцінена
знос
оціненої зносу
знос
оцінено зносу
знос оцінена знос
знос
ті
нена)
оцінена)
)
)
)
ї)
)
вартіст
вартість
вартіст
вартіст
вартості
вартост
вартість
ь
ь
ь
і
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Земельні ділянки
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інвестиційна
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нерухомість
Капітальні витрати на
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
поліпшення земель
Будинки, споруди та
120 442 410 63 278 247
0
0
0
0
41 083
0
0
0
442 657 104 361
0
0
21 014 5 630
передавальні пристрої
Машини та обладнання 130 424 788 87 278 4 140
33
0
2 428 1 336 56 783
0
0
0
426 533 142 725
0
0
20 594 7 619
Транспортні засоби
140 14 534 5 671
161
0
0
304
290
3 538
0
0
0
14 391 8 919
0
0
249
78
Інструменти, прилади,
150 8 422 1 705
37
0
0
14
9
1 113
0
0
0
8 445 2 809
0
0
197
53
інвентар (меблі)
Тварини
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Багаторічні насадження 170
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
Інші основні засоби
180 11 406 2 526
202
0
0
124
25
1 478
0
0
0
11 484 3 979
0
0
269
143
Бібліотечні фонди
190
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
33
0
0
0
0
Малоцінні необоротні
200 25 682 25 682 3 140
0
0
1 651 1 651
3 140
0
0
0
27 171 27 171
0
0
0
0
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
споруди
Природні ресурси
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальні активи
Разом

230
240

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

4 521

3 311

107 135

0

0

0

0

0

260 927 280 186 174 7 927

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження
права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

930 719 289 998

(261)

2 985

(262)
(263)

106 072

(264)
(264.1)
(265)
(265.1)
(266)
(267)
(268)
(269)

33 171
0
100
0
0
0
2 985
0

42

42 323 13 523

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів
Інші
Разом

Код рядка
2
280
290

За рік
3
0
5 395

На кінець року
4
12
21 324

300

53

157

310

-388

919

320

0

0

330
340

0
5 060

0
22 412

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

0
0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

На кінець року
довгострокові
поточні
4
5

Код рядка

За рік

2

3

350

0

27

0

360
370

0
0

33
0

0
0

380

-2

10

0

390
400
410
420

0
0
0
-2

2 510
0
584
3 164

0
0
0
0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою вартістю
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального
соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати

Код рядка
2

Доходи
3

Витрати
4

440

12 796

0

450
460
470

10 379
55 741
0

9 671
53 327
1 215

480

481

1 590

490

417 706

440 048

491

X

0

492

X

2 926

3 104

(422)
(423)
(424)

0
0

(425)
(426)

0
0

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

500

0

0

510
520

0
0

0
0

530

0

X

540
550
560

X
0
557

0
0
9 839

570

0

0

580
590
600
610
620
630

0
0
28 058
0
X
221

0
0
18 812
X
1 293
41

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності

(631)
(632)
(633)

0
0%
0

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1
Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові
книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом

Код рядка
2
640
650

На кінець року
3
4
45 766

660

4 966

670
680
690

0
0
50 736

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких
обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви
Сума
очікуваного
Сторновано відшкодуванн
Залишок
Викорисвикористан
я витрат
Залишок
Код
на
тано у
Види забезпечень і резервів
у
суму
у
іншою
на
кінець
рядка початок нарахован додаткові звітному
звітному
стороною,
що
року
о
відрахуроку
році
році
врахована при
(створено) вання
оцінці
забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забезпечення на виплату
710
3 176
640
0
0
0
0
3 816
відпусток працівникам
Забезпечення наступних
витрат на додаткове пенсійне 720
0
0
0
0
0
0
0
забезпечення
Забезпечення наступних
730
0
0
0
0
0
0
0
Збільшення за
звітний рік

витрат на виконання
гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних
витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних
витрат на виконання
зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

Резерв сумнівних боргів
Разом

740

0

0

0

0

0

0

0

750

0

0

0

0

0

0

0

760
770
775
780

0
0
14 140
17 316

0
0
0
640

0
0
0
0

0
0
24
24

0
0
9 295
9 295

0
0
0
0

0
0
4 821
8 637

VIII. Запаси
Найменування показника
1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського
призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані
предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

Переоцінка за рік
збільшення
чистої вартості
уцінка
реалізації*
4
5
0
0

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

2
800

3
46 345

810

0

0

0

820
830
840
850

718
2
0
7 395

0
0
0
0

0
0
0
0

860

0

0

0

870

0

0

0

880

1 096

0

0

890
900
910
920

41 991
0
2 608
100 155

0
0
0
0

0
0
0
0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

(921)
відображених за чистою вартістю

0

реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Балансу запаси, призначені для продажу

(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

27
0
2 608
0
0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника
1
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

у т.ч. за строками не погашення
до 12
від 12 до 18 від 18 до 36
місяців
місяців
місяців
4
5
6

Код
рядка

Всього на
кінець року

2

3

940

325 986

320 665

704

4 617

950

17 763

17 763

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

24

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному
році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо
винуватців за якими на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

Код
рядка
2
960

Сума
3
1

970

0

980

0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

Код
рядка
2
1110

Сума
3
0

1120
1130
1140
1150

0
0
0
0

1160

0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань

Код
рядка
2
1210

3
10 565

1220

16 556

1225

0

1230

0

1235

5 006

1240

32 127

1241

10 565

1242

16 556

1243

5 006

1250

0

1251

0

1252

0

1253

0

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1

Код
рядка
2

Сума
3

230 538

Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об’єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення
основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних
активів
погашення отриманих на капітальні
інвестиції позик

1300
1310

107 190
0

1311

0

1312

0

1313

0

1314

0

1315

0

1316
1317

0
0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

1
Довгострокові біологічні активи усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на
залишок на
втрати вигоди
вибуло за рік нарахов
початок року
кінець року залишок
від
від
залишок
Код
ано
зміни
надійшл
зменше відновл
на
надійшл
вибуло
на
накопич
накопич
накопич
рядка
амортиз
вартості
о за рік первісна ена
ння
ення первісна ена початок о за рік
за рік кінець
первісна ена
ації за
за рік
корисно корисно вартість амортиз року
року
вартість амортиз
вартість амортиз
рік
сті
сті
ація
ація
ація
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1411
1412
1413
1414
1415

інші довгострокові біологічні
активи
Поточні біологічні активи - усього
1420
в тому числі:
тварини на вирощуванні та
1421
відгодівлі
біологічні активи в стані
1422
біологічних перетворень (крім тварин
на вирощуванні та відгодівлі)
1423
інші поточні біологічні активи
1424
Разом
1430

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0
0
0

X
X
0

0
0
0

0
0
0

X
X
0

X
X
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

X
X
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового
фінансування
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених
унаслідок надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують
передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

0

(1432)
0
(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних
активів
Найменування показника

Код
Вартість
рядка первісного

Витрати,
пов'язані з

Результат від первісного
визнання

Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від

визнання
1
Продукція та додаткові біологічні
активи рослинництва - усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи
рослинництва
Продукція та додаткові біологічні
активи тваринництва - усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи
тваринництва
продукція рибництва
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом

Керівник
Головний бухгалтер

2
1500

3
0

біологічними
перетворення
ми
4
(0)

дохід

витрати

5
0

6
(0)

7
0

8
0

9
(0)

10
0

первісного
визнання та
реалізації
11
0

1510
1511

0
0

(0)
(0)

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1530
1531

0
0

(0)
(0)

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

1532
1533
1534
1535
1536
1537

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1538
1539
1540

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

0
0
0

Антипов Юрiй Миколайович
Мовчан Вiкторiя Анатолiївна

реалізації

