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НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2011 року. 
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Опис аудиторської перевірки 

Ми провели аудит фінансових звітів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2011 року, що включають баланс станом на  31 

грудня 2011 року, звіт про фінансові результати  за звітний період,  що минув на зазначену 

дату, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної 

фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2011 року, додаток до приміток до 

річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, опис важливих 

аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.  

Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську 

діяльність» та «Міжнародних стандартів аудиту» прийнятих в Україні в якості 

Національних. Ці стандарти вимагають від нас спланувати і провести аудиторську 

перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвих перекручень. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом 

тестування доказів та обґрунтування сум та інформації розкритих у фінансовій звітності, а 

також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам П(С)БО. Аудит також 

включав дослідження принципів бухгалтерського обліку, застосованих керівництвом, 

суттєвих облікових оцінок, підготовлених керівництвом, а також оцінку загального 

представлення фінансової звітності.  На нашу думку, проведена аудиторська перевірка 

забезпечує розумну основу для аудиторського висновку 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне 

представлення фінансових звітів 

 

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво 

підприємства. Нашим обов’язком є висловлення думки стосовно цієї фінансової звітності 

на підставі проведеного нами аудиту. 

 

Відповідальність аудитора 

Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на 

підставі проведеного нами аудиту. 

 

 

Висловлення думки 

 

На нашу думку, фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах, достовірно і 

повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31 грудня 2011 року, 

згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та 

звітності в Україні. 

 

Інша допоміжна інформація  

 

Не вносячи до нашого висновку застережень в наступних пояснювальних 

параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, надання якої обумовлено 

вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до 

Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 

емітентами та професійними учасниками фондового ринку, яке затверджено рішенням 

ДКЦБФР  від 19.12.2006 року  №  1528, та рішенням ДКЦБФР  від 29.09.2011 року  №  

1360.  

 

Фінансова звітність ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД» підготовлена  відповідно до концептуальної основи, що базується на положеннях 
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П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», які визначають мету, склад і 

принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття  її елементів. 

 

1. Активи 

Інформація про активи в частині необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів, довгострокових фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості,  

грошових коштів та витрат майбутніх періодів розкрита в фінансовій звітності в усіх 

суттєвих аспектах згідно діючих П(С)БО.  

Незавершені капітальні вкладення  оцінені в сумі понесених витрат та складаються 

із капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення, реконструкцію (модернізацію), 

придбання об’єктів необоротних  матеріальних активів, які на дату балансу не введені до 

експлуатації. 

Бухгалтерський облік надходжень, індексації, реалізації, ремонту та модернізації 

основних засобів в цілому відповідає П(С)БО 7 «Основні засоби». Методом амортизації на 

підприємстві, згідно обраної облікової політики, є  прямолінійний метод. 

Нематеріальні активи відображені в балансі підприємства по балансовій вартості, 

що визначається як різниця вартості придбання активів і накопиченої амортизації. 

Амортизація нематеріальних активів нараховувалася із застосуванням прямолінійного 

методу. Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається 

підприємством самостійно. 

Фінансові інвестиції, які обліковані  та відображенні в балансі обліковуються 

згідно з П(С)БО 12. Довгострокові фінансові інвестиції відображено в фінансовій звітності 

станом на 31.12.2011 р. достовірно та являють собою внески підприємства (частки, акції).  

У статті балансу «Запаси» відображені активи, які утримуються  для споживання в 

ході нормального операційного циклу, а саме для виробництва, виконання робіт,  та 

надання послуг,  для подальшого продажу, а також потреб управління.  Оцінка запасів при 

визнанні здійснюється по первісній собівартості. Оцінка  вибуття запасів у виробництво - 

по собівартості перших по часу надходження запасів (ФІФО), незавершене виробництво 

основних цехів, яке утворилось у вигляді технологічних процесів, розцінюється по 

фактичній виробничій собівартості.  

Дебіторська заборгованість розмежована на довгострокову та поточну. Поточна 

дебіторська заборгованість відображена у  балансі за мінусом резерву сумнівних боргів. У 

статті довгострокова дебіторська заборгованість відображена заборгованість зі строком 

погашення  понад 12 місяців з дати балансу. 

Грошові кошти  відображають суму залишку грошей готівкою в касі та на рахунках 

в банках.  

Витрати майбутніх періодів визнані в сумі витрат пов’язаних з підпискою 

периодичних видань, рекламних послуг, страхуванням майна та інше.  

 

 

На нашу думку, відповідні показники за видами активів представленні в 

фінансовій звітності підприємства станом на 31 грудня 2011 року у всіх суттєвих 

аспектах,  та в цілому достовірно і повно подають фінансову інформацію згідно з 

нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні, а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», 

П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси», 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 

14 «Оренда», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток».  
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2. Зобов’язання 

Інформація  щодо зобов’язань в цілому розкрита в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до діючих П(С)БО.  

У звітності зобов’язання розмежовані на довгострокові та поточні. Поточні 

зобов’язання складаються із зобов’язань банкам по кредитам, за розрахунками з 

постачальниками товарів, послуг, поточних зобов'язаннь за розрахунками з одержаних 

авансів, з оплати праці, по соціальному страхуванню та з бюджетом, які пов’язані з 

операційною діяльністю. В балансі зобов’язання відображені за сумою до погашення. 

Забезпечення створені для відшкодування операційних витрат на виплату 

відпусток.  

 

 

На нашу думку, відповідні показники зобов’язань представленні в фінансовій 

звітності підприємства станом на 31 грудня 2011 року у всіх суттєвих аспектах,  та в 

цілому достовірно і повно подають фінансову інформацію згідно з нормативними 

вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а саме 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 11 

«Зобов'язання», П(С)БО 26 «Виплати працівникам». 

 

 

3. Власний капітал 

Інформація про власний капітал розкрита і в цілому відповідає діючим П(С)БО в 

Україні. Статутний капітал відображений в балансі станом на 31 грудня 2011 року 

відповідає статутному капіталу відображеному в установчих документах та складає 

50 000 000 грн. Статутний капітал ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД»  («Товариство») станом на 31 грудня 2011 року сплачено  в повному обсязі. 

Формування та сплата статутного капіталу підтверджується відповідними платіжними 

документами.  

 

На нашу думку, відповідні показники власного капіталу представленні в 

фінансовій звітності підприємства станом на 31 грудня 2011 року у всіх суттєвих 

аспектах,  та в цілому достовірно і повно подають фінансову інформацію згідно з 

нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні, а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», 

П(С)БО, 5 «Звіт про власний капітал». 

 

 

4. Вартість чистих активів 

 

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2011 року вище вартості статутного 

капіталу, що відповідає вимогам законодавства. 

 

5. Чистий прибуток/збиток 

 

Чистий збиток ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 

станом на 31 грудня 2011 року розрахований і розкритий згідно з вимогами П(С)БО № 3 

«Звіт про фінансові результати». 
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6. Інша інформація 

 

Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами 

відповідно до чинного законодавства. 

 

7. Інформація за п.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

 

Інформація щодо дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан 

емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених 

частиною 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» розкривалася 

емітентом в особливої інформації емітента протягом звітного  періоду. 

 

8. Державною комісією з цінних папкрів та фондовому ринку не визначені вимоги 

щодо ліквідності професійних участників фондового ринку. 

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними 

облігаціями. 

10. Станом на 31.12.2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних 

пенсійних фондів.  

11. На нашу думку, відсутні суттєві невідповідності між даними звітності, що 

підлягала аудиту, та іншої інформації, що розкривалась емітентом цінних 

паперів. 

12. Інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31.12.2011 в 

частині виконання підприємством значних правочинів (10 і більше відсотків 

вартості активів за даними річної фінансової звітності) відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

13. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту та 

контролю в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

14.  За результатом проведених процедур аудитором не ідентифіковано ризики 

суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю  

АФ «Аудит Консалтинг Альянс»  

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів: Свідоцтво АПУ №2841 рішення АПУ № 173/2  від 23.02.2007р. 

Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 68 

Телефон: 056 7887307 

Дата та номер договору на проведення аудита: №48/12 від 10.02.2012р. 

Дата початку аудита: 10.01.2012р. 

Дата закінчення аудита: 20.02.2012р. 

 

 

Директор  

ТОВ АФ «Аудит Консалтинг Альянс» _________________ Омельченко О.А. 

         20 лютого 2012 року. 

 

Сертифікат серії А №003419 рішення АПУ № 66 від 28.05.1998р. Термін дії сертифіката 

продовжено до 28.05.2012р. рішення АПУ № 171/3  від 19.01.2007р. 

м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68 
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