
КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

Територія Дніпропетровська область, Самарський р-н за КОАТУУ 1210138400 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління 
 за СПОДУ  

Вид економічної 

діяльності 
Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32 

Середня кількість працівників (1): 1082 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 49124, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Липова, буд. 1 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 157 143 

    первісна вартість 011 331 400 

    накопичена амортизація 012 ( 174 ) ( 257 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 4 436 19 718 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 195 603 193 904 

    первісна вартість 031 269 007 288 603 

    знос 032 ( 73 404 ) ( 94 699 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 37 35 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 13 520 5 894 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 



Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 213 753 219 694 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 59 404 94 278 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 89 608 32 224 

Товари 140 65 69 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 122 497 12 888 

    первісна вартість 161 122 596 13 023 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 99 ) ( 135 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 6 437 2 326 

    за виданими авансами 180 18 698 55 264 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2 957 3 500 

Поточні фінансові інвестиції 220 3 358 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 435 33 

    у тому числі в касі 231 1 1 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 303 459 200 582 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 517 212 420 276 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 64 876 64 876 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 61 111 51 917 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 8 192 14 495 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 134 179 131 288 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 5 876 7 567 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 5 876 7 567 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    



Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 7 833 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 1 612 298 

Усього за розділом ІІІ 480 1 612 8 131 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 616 93 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26 139 141 090 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 337 661 118 331 

    з бюджетом 550 1 155 1 884 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 365 529 

    з оплати праці 580 996 1 224 

    з учасниками 590 461 461 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 8 152 9 678 

Усього за розділом IV 620 375 545 273 290 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 517 212 420 276 

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

виконавчої влади у галузі статистики. 

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

Примітки: До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його дочiрнiх 

пiдприємств: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" та ТОВ "МЕТА". Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

за 2012 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ вперше. 

 
Керівник    Короткова Ольга Миколаївни 
 
Головний бухгалтер   Лобода Дмитро Валерiйович 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

Територія Дніпропетровська область, Самарський р-н за КОАТУУ 1210138400 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

Форма №2 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

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

послуг) 
010 2 034 621 1 624 777 

Податок на додану вартість 015 ( 7 493 ) ( 8 003 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 2 325 ) ( 3 699 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 2 024 803 1 613 075 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1 928 658 ) ( 1 617 436 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 96 145 0 

   збиток 055 ( 0 ) ( 4 361 ) 

Інші операційні доходи 060 5 715 1 878 

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

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 49 060 ) ( 19 457 ) 

Витрати на збут 080 ( 20 101 ) ( 20 269 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 19 362 ) ( 7 861 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 13 337 0 

    збиток 105 ( 0 ) ( 50 070 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 286 483 

Інші доходи (1) 130 0 0 

Фінансові витрати 140 ( 2 606 ) ( 5 383 ) 



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

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 
170 11 017 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 54 970 ) 

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

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

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

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 13 908 ) ( -5 716 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 0 0 

    збиток 195 ( 2 891 ) ( 49 254 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 0 0 

    збиток 225 ( 2 891 ) ( 49 254 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 1 705 998 1 601 883 

Витрати на оплату праці 240 38 290 28 021 

Відрахування на соціальні заходи 250 13 727 9 932 

Амортизація 260 18 135 15 632 

Інші операційні витрати 270 87 118 61 417 

Разом 280 1 863 268 1 716 885 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 259504000 259504000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 259504000 259504000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,01114 0,1898 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0,01114 0,1898 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його дочiрнiх 

пiдприємств: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" та ТОВ "МЕТА". Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

за 2012 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ вперше. 

 
Керівник    Короткова Ольга Миколаївни 
Головний бухгалтер   Лобода Дмитро Валерiйович 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

Територія Дніпропетровська область, Самарський р-н за КОАТУУ 1210138400 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2012 pік 

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2 531 920 1 440 779 

Погашення векселів одержаних 015 27 54 

Покупців і замовників авансів 020 118 206 458 293 

Повернення авансів 030 53 378 16 149 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 31 263 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 478 419 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 4 425 

Інші надходження 080 114 761 35 390 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1 725 888 ) ( 1 693 592 ) 

Авансів 095 ( 164 975 ) ( 79 188 ) 

Повернення авансів 100 ( 741 487 ) ( 37 099 ) 

Працівникам 105 ( 33 143 ) ( 23 886 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 774 ) ( 407 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 556 ) ( 484 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 7 420 ) ( 12 374 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 15 628 ) ( 11 213 ) 

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

платежів) 
130 ( 15 255 ) ( 12 975 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 101 505 ) ( 69 836 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 12 174 10 718 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 12 174 10 718 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 4 108 0 

    необоротних активів 190 42 4 072 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 1 704 ) ( 6 168 ) 

    необоротних активів 250 ( 22 856 ) ( 28 938 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -20 410 -31 034 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -20 410 -31 034 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 369 117 108 397 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 361 283 ) ( 73 483 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 14 274 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 7 834 20 640 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 7 834 20 640 

Чистий рух коштів за звітний період 400 -402 324 

Залишок коштів на початок року 410 435 111 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 33 435 

Примітки: До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його дочiрнiх 

пiдприємств: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" та ТОВ "МЕТА". Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

за 2012 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ вперше. 

 
Керівник    Короткова Ольга Миколаївни 
 
Головний бухгалтер   Лобода Дмитро Валерiйович 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

Територія Дніпропетровська область, Самарський р-н за КОАТУУ 1210138400 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-пр

авова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Форма №4 
Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 64 876 0 0 61 111 0 8 192 0 0 134 179 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 64 876 0 0 61 111 0 8 192 0 0 134 179 



Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 

засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 

засобів 

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

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

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

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

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

 120 0 0 0 -9 194 0 9 194 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 -2 891 0 0 -2 891 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

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

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

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



Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

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

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 -9 194 0 6 303 0 0 -2 891 

Залишок на кінець 

року 
300 64 876 0 0 51 917 0 14 495 0 0 131 288 

Примітки: До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року увiйшли показники дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його дочiрнiх пiдприємств: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" та ТОВ "МЕТА". Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть за 2012 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ вперше. 

 
Керівник    Короткова Ольга Миколаївни 
 
Головний бухгалтер   Лобода Дмитро Валерiйович 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою 
консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. За 
попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство 
готувало консолiдовану фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними принципам бухгалтерського 
облiку (НПБО). Вiдповiдно, Товариство пiдготувало консолiдовану фiнансову звiтнiсть, 
вiдповiдну МСФЗ, якi застосовуються щодо звiтних перiодiв, якi завершуються 31 грудня 2012 
р. або пiсля цiєї дати, разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31 грудня 2011 р i за рiк, що 
завершився на зазначену дату, як описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi цiєї 
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вступний звiт про фiнансовий стан 
Товариства був пiдготовлений на 1 сiчня 2011, дату переходу Товариства на МСФЗ. У цiй 
примiтцi пояснюються основнi коригування, виконанi Товариством при перерахунку звiту про 
фiнансове становище, складеного на 1 сiчня 2011 вiдповiдно до мiсцевих НПБО, а також Ранiше 
опублiкованої пiдготовленої згiдно нацiональним ПБО консолiдованої фiнансової звiтностi 
станом на 31 грудня 2011 р. i за рiк, що завершився на зазначену дату. 
 

1. Основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї. 

Станом на 31 грудня 2011 року балансова вартiсть основних засобiв складала: 

Земля, будiвлi та споруди - 84 231 

Машини та обладнання - 106 053 

Транспортнi засоби - 5 220 

Iншi - 99 

Всього - 195 603 

Станом на 31 грудня 2012 року балансова вартiсть основних засобiв складала: 

Земля, будiвлi та споруди - 165 848 

Машини та обладнання - 143 463 

Транспортнi засоби - 5 414 

Iншi - 437 

Всього - 193 904 

Станом на 31 грудня 2012 р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi 

активи первiсною вартiстю 20,066 тис. грн. (вiдповiдно у 2011: 18,241 тис. грн.).  

2012 

Земля, будiвлi та споруди - 1 305 

Машини та обладнання - 14 135 

Транспортнi засоби - 4 284 

Iншi основнi засоби - 342 

Всього - 20 066 

2011 

Земля, будiвлi та споруди - 245 

Машини та обладнання - 13 545 

Транспортнi засоби - 4 316 

Iншi основнi засоби - 135 

Всього - 18 241 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартостю. Остання переоцiнка проводилась 

станом на 30.06.2008 р. Товариства планує провести переоцiнку основних засобiв у 2013 роцi. 

 

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня включали наступне: 

2012 

Капiтальне будiвництво - 1 260  

Обладнання до монтажу - 17 432 

Аванси - 297  

Нематерiальнi активи - 151  



Iнше - 578 

Всього - 19 718  

2011 

Капiтальне будiвництво -   641 

Обладнання до монтажу - 2 139  

Аванси - 1 008 

Нематерiальнi активи -  32 

Iнше - 616  

Всього - 4 436  

 

Рух капiтальних iнвестицiй було представлено наступним чином: 

Станом на 01 сiчня 2011 - 28 225 

Надходження - 65 070  

Вибуття (перемiщення) - (88 771) 

Знецiнення - (88) 

Станом на 31 грудня 2011 - 4 436  

Надходження - 37 877  

Вибуття (перемiщення) - (20 494) 

Знецiнення - (2 101) 

Станом на 31 грудня 2012 -  19 718  

Товариство не припиняє нарахування амортизацiї на об'єкти основних засобiв пiд час їх 

переведення на реконструкцiю, модернiзацiю, консервацiю. 

Станом на 31.12.2012 р. в якостi забезпечення кредитних угод материнського пiприємства було 

передано у заставу рухоме майно на загальну суму 93 518 тис.грн. (оцiнена вартiсть) та 

нерухоме майно на загальну суму 37 160 тис.грн. (балансова вартiсть). У фiнансову оренду 

об'єкти основних засобiв не надавались. 

 

2. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток 

Основнi компоненти витрат/(вiдшкодувань) податку на прибуток були представленi таким 

чином: 

2011 

Поточнi витрати з податку на прибуток - 7 341 

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток, вiдображеного у складi консолiдованого 

прибутку або збитку - (14  254)  

Вплив змiни податкових ставок та податкового законодавства України - 1  197  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток -  (5  716) 

2012 

Поточнi витрати з податку на прибуток - 3 514 

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток, вiдображеного у складi консолiдованого 

прибутку або збитку -  7  626  

Вплив змiни податкових ставок та податкового законодавства України -  2  768 

Витрати/(доходи) з податку на прибуток - 13  908 

Доходи Товариства пiдлягають оподаткуванню лише на територiї України. Ефективна ставка 

податку на прибуток вiдрiзняється вiд нормативної ставки.  

Iнформацiя щодо узгодження доходiв з податку на прибуток, наведених у цiй фiнансовiй 

звiтностi, та добутку бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в 

Українi (у 2012 роцi проводився за ставкою 21%, у 2013 роцi за ставкою 19% з урахування 

майбутнiх змiн ставок податку на прибуток), наведена нижче: 

2011 

Прибуток/(збиток) до оподаткування - (54  971)  

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками - (12  643) 



Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування та iншi 

рiзницi - 5  730 

Вплив змiни податкових ставок та податкового законодавства України - 1  197 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток - (5  716) 

2012 

Прибуток/(збиток) до оподаткування - 11  017 

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками - 2  314 

Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування та iншi 

рiзницi - 8 826 

Вплив змiни податкових ставок та податкового законодавства України -  2  768 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток - 13  908 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня пов'язанi з наступними 

статтями: 

2011 

Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз: 

Оцiнки вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв -  421  

Оцiнки вартостi iнвестицiй -  103 

Забезпечення виплат персоналу (пенсiйних зобовязань) - 449  

Резерву вiдпусток -  785 

Резерву на виробничi запасiв -  1  167 

Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi - 363  

Процентiв по сплатi кредитiв та займiв -  99 

Нарахованих витрат - 80 

Податкових збиткiв минулих рокiв -  4  493 

Витрат невизананих/доходiв визнаних з метою оптимiзацiї -  5  728 

Вiдстроченi податковi активи - 13  688  

Вiдстроченi податковi зобов'язання, якi виникають iз:  

Iншої кредиторської заборгованостi та виданих авансiв -  ( 168) 

Iнших оподатковуваних рiзниць - 0 

Вiдстроченi податковi зобов'язання -  ( 168) 

Чиста вiдстрочена податкова позицiя -  13  520 

2012 

Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз: 

Оцiнки вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв - 388 

Оцiнки вартостi iнвестицiй - 44 

Забезпечення виплат персоналу (пенсiйних зобовязань) -  444 

Резерву вiдпусток -  961 

Резерву на виробничi запасiв - 517 

Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi - 312 

Процентiв по сплатi кредитiв та займiв - 0 

Нарахованих витрат - 71  

Податкових збиткiв минулих рокiв -  3  234 

Витрат невизананих/доходiв визнаних з метою оптимiзацiї - 0 

Вiдстроченi податковi активи -  5  971  

Вiдстроченi податковi зобов'язання, якi виникають iз:  

Iншої кредиторської заборгованостi та виданих авансiв - ( 46) 

Iнших оподатковуваних рiзниць - ( 31) 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - ( 77) 

Чиста вiдстрочена податкова позицiя -  5  894 

Iнформацiя про рух вiдстрочених податкiв була представлена таким чином: 

2011 



Вiдстроченi податковi активи на початок перiоду - 456 

Вiдшкодування (витрати) вiдстроченого податку через консолiдований прибуток та збиток - 13  

064 

Чистi вiдстроченi податковi активи на кiнець перiоду - 13  520 

2012 

Вiдстроченi податковi активи на початок перiоду - 13  520 

Вiдшкодування (витрати) вiдстроченого податку через консолiдований прибуток та збиток - (7  

626) 

Чистi вiдстроченi податковi активи на кiнець перiоду - 5  894 

 

3. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне: 

2011 

Сировина - 64 530 

Готова продукцiя - 91 367 

Товари - 72 

Резерв на знецiнення - (6 892) 

Всього - 149 077 

2012 

Сировина - 97 124  

Готова продукцiя - 32 320 

Товари - 72 

Резерв на знецiнення - (2 945) 

Всього - 126 571 

Станом на 31.12.2012 р. та на 31.12.2011 р. запаси вiдображенi в балансi за найменшою iз 

собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного резерву на знецiнення, 

який розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.  

Станом на 31.12.2012 р. в якостi забезпечення кредитних угод материнського пiдприємства 

Товариства були переданi у заставу оборотнi активи (запаси) на загальну суму 99 683 тис.грн..  

 

4. Передплати та торгова дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня передплати та торгова дебiторська заборгованiсть включали наступне: 

2011 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 122 596 

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi - (99) 

Всього - 122 497 

Аванси виданi - 18 958  

Резерв на знецiнення авансiв виданих - (260) 

Всього - 18 698 

2012 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 13 023 

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi - (135) 

Всього - 12 888 

Аванси виданi -  56 190  

Резерв на знецiнення авансiв виданих - (926) 

Всього - 55 264 

 

5. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала 

наступне: 

2011 



Податок на додану вартiсть до вiдшкодування - 6193 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств - 1 

Передоплати за iншими податками - 243 

Всього - 6437 

2012 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування - 2260 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств - 0 

Передоплати за iншими податками - 66 

Всього - 2326 

 

6. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала наступне: 

2011 

Розрахунки по претензiям - 41 

Розрахунки з iншими дебiторами - 4 001 

(1 085) 

Всього - 2 957 

2012 

Розрахунки по претензiям - 1 115 

Розрахунки з iншими дебiторами - 3 273  

 (888) 

Всього - 3 500 

Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо iншої 

дебiторської заборгованостi була представлена таким чином: 

2011 

Залишок на початок року -  2 039  

Змiна резерву, визнана у складi звiту про сукупнi доходи/(збитки) - (313) 

Суми, списанi за рахунок резерву - (641) 

Залишок на кiнець року - 1 085 

2012 

Залишок на початок року -  1 085 

Змiна резерву, визнана у складi звiту про сукупнi доходи/(збитки) -  364 

Суми, списанi за рахунок резерву - (561) 

Залишок на кiнець року - 888 

 

7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня грошовi кошти та короткостроковi депозити складалися з наступного: 

2011  

Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi - 434 

Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 1 

Всього - 435 

2012 

Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi - 32 

Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 1 

Всього - 33 

 

8. Статутний капiтал 

У звiтному перiодi Товариством не змiнювався розмiр Статутного капiталу. Акцiї у складi 

статутного капiталу за окремими типами та категорiями: - кiлькiсть випущених акцiй на початок 

та кiнець звiтного перiоду становить 259 504 000 простих iменних акцiй, якi повнiстю сплаченi 

за вартiстю не нижче номiнальної; - номiнальна вартiсть одної акцiї становить 0,25 грн.; - 



протягом звiтного перiоду кiлькiсть акцiй не змiнювалась. 

Станом на 31.12.2012 у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привiлейованi 

акцiї не випускались, дивiдендiв, не сплачених станом на 31.12.2012, по ним немає. Рiшення про 

нарахування та сплату дивiдендiв зборами акцiонерiв не приймались. 

Акцiонери Товариства мають право: 

 - брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;  

 - брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди). Право 

на отримання частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiйно частцi кожного з учасникiв мають 

особи, якi є акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; 

 - отримувати всю iнформацiю про свiй особовий рахунок, а також iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi 

баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв; 

 - вийти з Товариства в установленому законодавством порядку; 

 - отримати частину вартостi майна Товариства у випадку його лiквiдацiї пропорцiйно 

номiнальнiй вартостi належних їм акцiй Товариства; 

 - продати, подарувати, обмiняти, дати пiд заставу, успадкувати, оформити заповiт на всi або 

частину акцiй, що йому належать; 

- мати переважне право на придбання акцiй Товариства подальших емiсiй;  

- передавати управлiння своїми акцiями (в тому числi право голосу) iншiй особi;  

- iншi будь-якi права, передбаченi чинним законодавством. 

Iнший додатковий капiтал  

Iнший додатковий капiтал складається з резерву переоцiнки основних засобiв. У 2012 роцi було 

списання резерву дооцiнки на суму амортизацiї, нарахованої протягом 2012 року у розмiрi 9 194 

тис.грн.  Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартостю. Остання переоцiнка 

проводилась станом на 30.06.2008 року. Товариства планує провести наступну переоцiнку 

основних засобiв у 2013 роцi з вiдображенням її результатiв у складi резерву переоцiнки 

основних засобiв. 

 

9. Забезпечення наступних виплат та платежiв 

Станом на 31 грудня iншi довгостроковi зобов'язання включали наступне: 

2011 

Зобов'язання по резерву невикористаних вiдпусток - 3 739 

Зобов'язання з виплат працiвникам по пенсiйному забезпеченню - 2 137 

Всього - 5 876 

2012 

Зобов'язання по резерву невикористаних вiдпусток - 4 921 

Зобов'язання з виплат працiвникам по пенсiйному забезпеченню - 2 646 

Всього - 7 567 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному 

фонду України суми додаткових пенсiй, що виплачуються деяким категорiям колишнiх i 

працюючих спiвробiтникiв Товариства. Згiдно данiй програмi, працiвники Товариства, якi 

мають стаж роботи у шкiдливих умовах працi, i, таким чином, мають право на достроковий 

вихiд на пенсiю, також мають право на додатковi виплати, якi фiнансуються Товариством i 

сплачуються Державним пенсiйним фондом України.  

Також Товариство має договiрнi зобов'язання з виплати одноразової суми при виходi на пенсiю 

працiвникам, якi мають тривалий стаж роботи, i певним пенсiйним пiльгам згiдно з колективним 

договором.  Данi зобов'язання пiдпадають пiд визначення пенсiйної програми з визначеною 

виплатою.   

У Товариства iснує iнша програма виплат працiвникам: виплати до ювiлею, якi охоплюють всiх 

працiвникiв, а також пенсiонерiв Товариства, що отримують цi пiльговi виплати, передбаченi 



колективним договором. 

Окрiм описаних вище програм iз визначеними виплатами, Товариство не мало зобов'язань з 

виплати iнших додаткових пенсiй, медичної допомоги пiсля виходу на пенсiю, страхових 

виплат, вихiдної допомоги або iнших компенсацiйних пiльг перед теперiшнiми або колишнiми 

працiвниками, якi пiдлягають нарахуванню. 

 

10. Позики та займи 

Станом на 31 грудня 2012 року позики були представленi таким чином: 

Банк / Iнша установа - INTERPIPE LIMITED 

Термiн погашення - 06.08.2019 

Забезпеченi /не забезпеченi - не забезпеченi 

Вид - обiгови кошти 

Валюта - долл.США 

Ефективна % ставка - 11 

Залишок (тис.грн.) - 7 833  

Всього - 7 833  

Нарахованi вiдсотки протягом 2012 року становлять 440 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2011 року на балансi Товариства позик не було.  

 

11. Торгова кредиторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованiсть включала наступне: 

2011 

Торгова кредиторська заборгованiсть - 26 139 

2012 

Торгова кредиторська заборгованiсть - 141 090 

Торгова кредиторська заборгованiсть Товариства за строками погашення станом на 31 грудня на 

основi недисконтованих платежiв за договорами: 

2011 

Строк погашення вже настав - 1018 

Протягом трьох мiсяцiв - 22981 

Вiд трьох до  дванадцяти мiсяцiв - 2140 

Всього - 26139 

2012 

Строк погашення вже настав - 4436 

Протягом трьох мiсяцiв - 124265 

Вiд трьох до  дванадцяти мiсяцiв - 12389 

Всього - 141090 

 

12. Iншi поточнi зобов'язання 

До складу статтi <Iншi поточнi зобов'язання> станом на 31 грудня включенi наступнi 

зобов'язання: 

2011 

Аванси отриманi - 337 661 

Розрахунки з бюджетом - 1 155 

Заборгованiсть перед спiвробiтниками по заробiтнiй платi - 996 

Заборгованiсть по соцiальному страхуванню, пенсiйному фонду - 365 

Розрахунки з учасниками - 461 

Заборгованiсть по вiдсоткам - 367 

Розрахунки з iншими кредиторами - 7 768 

Розрахунки з пiдзвiтними особами - 17 

Всього - 348 790 



2012 

Аванси отриманi - 118 331 

Розрахунки з бюджетом - 1 884 

Заборгованiсть перед спiвробiтниками по заробiтнiй платi - 1 224 

Заборгованiсть по соцiальному страхуванню, пенсiйному фонду - 529 

Розрахунки з учасниками - 461 

Заборгованiсть по вiдсоткам - 441 

Розрахунки з iншими кредиторами - 9 216 

Розрахунки з пiдзвiтними особами - 21 

Всього - 132 107 

 

13. Виручка вiд реалiзацiї  

Станом на 31 грудня Виручка вiд реалiзацiї включала наступне: 

2011 

Виручка вiд реалiзацiїї металлому - 1 583 601 

Доходи вiд наданих послуг - 26 084 

Iншi доходи - 3 589 

Всього - 1 613 273 

2012 

Виручка вiд реалiзацiїї металлому - 1 996 297 

Доходи вiд наданих послуг - 25 719 

Iншi доходи - 2 787 

Всього - 2 024 803 

 

14. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

Станом на 31 грудня Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала наступне: 

2011 

Сировина (Матерiали) - 1 601 883 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 25 929 

Комунальнi витрати - 5 584 

Амортизацiя основних засобiв - 14 191 

Ремонт та обслуговування основних засобiв - 6 316 

Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами - 373 

Витрати за минулi послуги - (224) 

Визнаний актуарний прибуток - 27 

Iншi витрати - 10 468 

Знецiнення запасiв - 4 751 

Собiвартiсть товарiв - 144 291 

Змiна залишкiв запасiв - (196 153) 

Всього - 1 617 436 

2012 

Сировина (Матерiали) - 1 705 998 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 32 274 

Комунальнi витрати - 7 173 

Амортизацiя основних засобiв - 16 287 

Ремонт та обслуговування основних засобiв - 7 823 

Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами - 311 

Витрати за минулi послуги - 224 

Визнаний актуарний прибуток - 57 

Iншi витрати - 7 421 

Знецiнення запасiв - (2 823) 



Собiвартiсть товарiв - 30 812 

Змiна залишкiв запасiв - 123 101 

Всього - 1 928 658 

 

15. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати 

Станом на 31 грудня Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати включали наступне: 

2011 

Витрати на страхування - 37 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 10 716 

Витрати на вiдрядження - 675 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги - 860 

Комiсiйнi банкiв - 139 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка - 270 

Комунальнi послуги - 861 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв - 1 401 

Оренда - 125 

Ремонт та обслуговування - 223 

Iншi витрати - 4 112 

Податки - 36 

Всього - 19 457 

2012 

Витрати на страхування - 16 005 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 18 296 

Витрати на вiдрядження - 1 443 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги - 727 

Комiсiйнi банкiв - 931 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка - 379  

Комунальнi послуги - 1 161 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв - 1 846 

Оренда - 558 

Ремонт та обслуговування - 510 

Iншi витрати - 7 149 

Податки - 56 

Всього - 49 060 

 

16. Витрати на реалiзацiю та збут 

Станом на 31 грудня Витрати на реалiзацiю та збут включали наступне: 

2011 

Транспортнi витрати - 9 921 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 1 308 

Митнi послуги - 6 397 

Витрати на зберiгання та пакування - 31 

Професiйнi послуги (маркетинг та реклама) - 92 

Витрати на вiдрядження - 5 

Резерв сумнiвних боргiв - 3 

Амортизацiя основних засобiв - 40 

Iншi витрати - 2 473 

Всього - 20 269 

2012 

Транспортнi витрати - 11 426 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування - 1 447 



Митнi послуги - 0 

Витрати на зберiгання та пакування - 60 

Професiйнi послуги (маркетинг та реклама) - 171 

Витрати на вiдрядження - 3 

Резерв сумнiвних боргiв - 38 

Амортизацiя основних засобiв - 2 

Iншi витрати - 6 954 

Всього - 20 101 

 

17. Iншi операцiйнi доходи  

Станом на 31 грудня Iншi операцiйнi доходи включали наступне: 

2011 

Доходи/(Витрати) вiд  курсових рiзниць - 103 

Чистий (збиток) / прибуток вiд вiдновлення/списання кредиторської заборгованностi - 242 

Чистий прибуток / (збиток) вiд реалiзацiї основних засобiв - 92 

Прибуток вiд надлишкiв ОС, НКР i устаткування при iнвентаризацiї - 1 

Iншi - 1440 

Всього - 1 878 

2012 

Доходи/(Витрати) вiд  курсових рiзниць - (486) 

Чистий (збиток) / прибуток вiд вiдновлення/списання кредиторської заборгованностi - 2 832 

Чистий прибуток / (збиток) вiд реалiзацiї основних засобiв - 387 

Прибуток вiд надлишкiв ОС, НКР i устаткування при iнвентаризацiї - 0 

Iншi - 2982 

Всього - 5 715 

 

18. Iншi операцiйнi витрати  

Станом на 31 грудня Iншi операцiйнi витрати включали наступне: 

2011 

Знецiнення основних засобiв та iнших активiв - 6 480                                                  

Знецiнення та списання запасiв - 92 

Витрати по операцiям соцiального характеру - 405 

Витрати за судовими позовами - 5 

Пенi та штрафи - 669 

Чистий збиток /(прибуток) вiд руху резерву по сумнiвних боргах по iншiй дебiторськiй 

заборгованостi, авансам виданим - (267) 

Додатковi витрати з купiвлi фiнансових iнвестицiй - 0 

Iншi операцiйнi витрати - 477    

Всього - 7 861 

2012 

Знецiнення основних засобiв та iнших активiв - 1 262                                                       

Знецiнення та списання запасiв - 8 807 

Витрати по операцiям соцiального характеру - 366 

Витрати за судовими позовами - 0 

Пенi та штрафи - 1 101 

Чистий збиток /(прибуток) вiд руху резерву по сумнiвних боргах по iншiй дебiторськiй 

заборгованостi, авансам виданим - 2 031 

Додатковi витрати з купiвлi фiнансових iнвестицiй - 246 

Iншi операцiйнi витрати - 5 549 

Всього - 19 362 

 



19. Фiнансовi доходи 

Станом на 31 грудня фiнансовi доходи включали наступне: 

2011 

Вiдсотковi доходи вiд банку за користування коштами - 263 

Курсова рiзницi на залишки рахункiв - 82 

Дохiд вiд дисконтування довгострокової кредиторської заборгованностi - 138 

Доход вiд продажу iнвестицiй - 0 

Всього - 483 

2012 

Вiдсотковi доходи вiд банку за користування коштами - 31 

Курсова рiзницi на залишки рахункiв - 2 

Дохiд вiд дисконтування довгострокової кредиторської заборгованностi - 0 

Доход вiд продажу iнвестицiй - 253 

Всього - 286 

 

20. Фiнансовi витрати 

Станом на 31 грудня фiнансовi витрати включали наступне: 

2011 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами - 348 

Страхування - 4 517 

Вiдсотки по кредитам та займам - 488 

Дисконтування довгострокової кредиторської заборгованностi - 0 

Курсова рiзниця по кредитам та займам - 30 

Всього - 5 383 

2012 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними  виплатами - 361 

Страхування - 0 

Вiдсотки по кредитам та займам - 1 2430 

Дисконтування довгострокової кредиторської заборгованностi - 858 

Курсова рiзниця по кредитам та займам - 144 

Всього - 2 606 

 

21. Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 

Товариство у 2011 роцi придбало наступнi фiнансовi iнвестицiї з метою перепродажу (згiдно 

рiшення Наглядової Ради): 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Укрнафтопостач>,  частка 99,9%; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Полтава-папiр>, частка 99,9%; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю СК <Комфордбуд-5>, частка 99,9%. 

Товариство у 2012 роцi придбало наступнi фiнансовi iнвестицiї з метою перепродажу (згiдно 

рiшення Наглядової  Ради): 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Українська металургiйна компанiя>, частка 99,0%. 

У  2012 роцi згiдно рiшення Наглядової Ради всi зазначенi фiнансовi iнвестицiї були 

реалiзованi. 

 

22. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi 

Українськiй економiцi, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманнi ознаки 

економiки, що розвивається. Цi ознаки включають в себе, але не обмежуються, низький рiвнем 

лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання 

валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. 

Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його 



дiй вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, 

дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою 

економiкою. 

Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у 

свiтi. Глобальна фiнансова криза призвела до значної нестабiльностi на ринку капiталiв, 

значного спаду лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного 

коливання нацiональної валюти вiдносно основних валют. У той час ж Український Уряд 

впроваджує рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою забезпечення лiквiдностi та 

пiдтримки боргового рефiнансування Українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо доступу 

Товариства та її контрагентiв до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть мати вплив 

на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi та перспективи бiзнесу Товариства. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства й надалi буде впливати полiтичний розвиток 

України, включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового 

регулювання. Такi чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливiсть 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що такий вплив на Товариство є 

не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не мало контрактних зобов'язання з придбання 

основних засобiв. 

Зобов'язання за операцiйною орендою - Товариство у якостi орендаря 

Товариство уклало угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з 

можливiстю поновлення. 

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за 

окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна 

вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, 

не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх 

операцiй Товариства. 

Станом на 31.12.2012 Товариство не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких 

являється вiдповiдачем, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не нарахованi. 

Обтяження у використання майна 

Станом на 31.12.2012 постановою районного суду накладений арешт грошових коштiв 

Товариства у видатковiй частинi, якi знаходяться на поточних рахунках, вiдкритих в АКБ 

<СIТIБАНК>, ПАТ <Альфа-Банк>, ПАТ <Банк Кредит Днiпро> та ТзОВ <УнiКредит Банк>. 

Товариством ведеться судова робота по зняттю арешту з вказаних рахункiв. На дату 

затвердження цiєї звiтностi був знятий арешт з поточних рахункiв, вiдкритих в АКБ 

<СIТIБАНК>, ПАТ <Банк Кредит Днiпро>. 

Станом на 31.12.2012 Товариством в якостi забезпечення кредитних угод материнського 

пiдприємства Товариства було передано у заставу рухоме майно на загальну суму 93 518 

тис.грн. (оцiнена вартiсть) та нерухоме майно на загальну суму 37 160 тис.грн. (балансова 

вартiсть), а також були переданi у заставу оборотнi активи (запаси) на загальну суму 99 683 

тис.грн. 

Податковi та регулятивнi ризики 

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної 

дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих 

законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 

вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних: 

органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, 

що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством 

податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi. Товариство визначило потенцiйнi 

податковi зобов'язання, якi можуть додатково вимагатися до сплати у зв'язку з iснуванням 



згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог законодавства. Керiвництво вважає, що такi 

потенцiйнi зобов'язання не пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй звiтностi. Такi потенцiйнi 

зобов'язання можуть матерiалiзуватись, у такому випадку вiд Товариства може вимагатися 

сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв.  

 

23. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також 

операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї 

з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Товариство здiйснює вiдповiднi процедури 

для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами. 

Перелiк пов'язаних сторiн та характер зв'язку представлено наступним чином: 

ТОВ МЗ Днiпросталь - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПАТ IНТЕРПАЙП НМТЗ - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ - пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ ТРАНСКОМ ДНIПРО - пiдприємство пiд спiльним контролем 

INTERPIPE EUROPE - пiдприємство пiд спiльним контролем 

INTERPIPE LIMITED - материнське пiдприємство 

 

24. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками 

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська 

заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало 

операцiй з деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають 

внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не 

здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами. 

Валютний ризик 

Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi 

валюти, зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у процесi проведення Пiдприємством 

господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2012 року офiцiйний курс гривнi, встановлений 

Нацiональним банком України, складав 7,993 грн. за один долар США (31 грудня 2011 року - 

7,9898 грн. ). На дату складання цiєї фiнансової звiтностi офiцiйний курс гривнi за один долар 

США становив 7,993 гривнi. 

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив операцiйного 

валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та 

вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають 

реалiзацiя, закупiвлi Товариства, деномiнованi в iноземних валютах. 

Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною 

валютою. 

Ризик лiквiдностi 

Мета Товариства полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної 

дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права вiдстрочки платежу 

постачальникам. Товариство аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми 

зобов'язанням i планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення 

фiнансових iнструментiв. 

У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для 

досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. 

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної 

дiяльностi. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на 31 грудня 2012 року 



приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство використовує 

низьку оцiнку методiв та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату 

балансу. Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв 

використовуються ринковi котирування для подiбних iнструментiв або дисконтована вартiсть 

очiкуваних грошових потокiв. Для всiх iнших iнструментiв використовується дисконтована 

вартiсть очiкуваних грошових потокiв. 

Для фiнансових активiв та зобов'язань строком до одного року вважається, що їх справедлива 

вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй вартостi за вирахуванням коригування на кредитний 

ризик (резерв сумнiвних боргiв). 

Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових 

активiв зазначених вище. 

Кредитний ризик  

Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може потенцiйно виникнути значна концентрацiя 

кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй 

наявних для продажу, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв. 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити Товариства, в основному, зберiгаються у надiйних 

банках, що розташованi в Українi. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну 

полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику 

проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують 

певну суму. Бiльшiсть продажiв Товариства здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною 

кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою. 

Монiторинг та аналiз кредитного ризику Товариства проводиться iндивiдуально по кожному 

випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у 

резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв. 

Ризик управлiння капiталом 

Метою управлiння капiталом Товариства є збереження можливостi продовжувати безперервну 

дiяльнiсть Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акцiонерам i користi iншим 

зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних 

вкладень та стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства стосовно управлiння капiталом 

нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу. 

Товариство проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на загальну суму капiталу та чистих 

зобов'язань. За полiтикою Товариства коефiцiєнт платоспроможностi має пiдтримуватись на 

рiвнi вiд 25% до 40%. 

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та iнша кредиторська заборгованiсть за 

вирахуванням грошових коштiв та короткострокових депозитiв. 

Керiвництво Товариства регулярно здiйснює монiторинг структури капiталу i може змiнювати 

полiтику управлiння капiталом та цiлi, в залежностi вiд економiчного середовища, настроїв 

ринку i стратегiї розвитку. 

2011 

Iншi довгостроковi зобов'язання - 7 488 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - 375 545 

Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити - (435) 

Чистi зобов'язання - 382 598 

Власний капiтал - 134 179 

Капiтал i чистi зобов'язання - 516 777 

Коефiцiєнт платоспроможностi - 74% 

2012 

Iншi довгостроковi зобов'язання - 15 698 



Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - 273 290 

Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити - (33) 

Чистi зобов'язання - 288 955 

Власний капiтал - 131 288 

Капiтал i чистi зобов'язання - 420 243 

Коефiцiєнт платоспроможностi - 69% 

 

25. Подiї пiсля звiтної дати 

На момент пiдписання даної фiнансової звiтностi Товариство не мала будь-яких iнших значних 

подiй, якi б потребували коригування фiнансової звiтностi або вiдображенню у примiтках. 

 

Керiвник           Короткова Ольга Миколаївни 

 
Головний бухгалтер   Лобода Дмитро Валерiйович 


