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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Макаренко В.I. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191454 

4. Місцезнаходження: 49124, Україна, Дніпропетровська обл., Самарський район р-н, м. 

Днiпро, вул. Липова, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02 

6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@ntrp.interpipe.biz 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2019, протокол засiдання №192 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.dneprvt

ormet.interpipe.biz/r

u/forinvestors/disclo

sure/regularinformat

ion/  

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) 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  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

До п.4. Змiсту: вдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

Товариствi не iснує такої посади. 

 

До п.5. Змiсту: Товариство не користується послугами рейтингового агентства, тому 

iнформацiя не зазначається.  

 

До п.6. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв емiтента,  тому що у Товариства вiдсутнi фiлiали або iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли. 

 

До п. 13. Змiсту: iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не 

зазначається оскiльки дiй щодо набуття або вiдчуження прав власностi на акцiї протягом 

звiтного перiоду не здiйснювалось.   

 

До п.14. Змiсту: iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна 



кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй 

не зазначена тому, що протягом звiтного перiоду дiй по набуттю або вiдчуженню прав голосу 

за акцiями Товариства не здiйснювалось. 

 

До п.15. Змiсту: вiдомостi про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 

пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими 

стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутнi. 

 

До п.17. Змiсту: не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя 

про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" та "Iнформацiя про придбання власних 

акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" тому що Товариство не здiйснювало випускiв 

облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв та протягом звiтного перiоду не 

здiйснювало дiй щодо придбання власних акцiй. 

 

До п.18. Змiсту: звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало 

емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

До п.19. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 

(крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня оскiльки Товариство не випускало iнших цiнних паперiв 

(крiм акцiй). 

 

До п.20. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi 

понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не зазначається тому, що 

працiвники емiтента не мають у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу Товариству. 

 

До п.21. Змiсту: не зазначається iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних 

паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв 

цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв тому, що Товариство не володiє 

iнформацiєю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв. Необхiднiсть отримання вiд 

Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

вiдсутня. 

 

До п.23. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними 

паперами, так як за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось. У звiтному перiодi виплати дивiдендiв за результатами декiлькох 

попереднiх рокiв вiдсутнi. 

 

До п.26. Змiсту: не зазначається iнформацiя про вчинення значних правочинiв оскiльки у 

звiтному роцi рiшень про надання згоди на вчинення таких правочинiв не приймалось. Значнi 

правочини, що були фактично вчиненi у звiтному роцi, але рiшення про надання згоди на 

вчинення яких було прийнято ранiше вiдсутнi. Значнi правочини, вчиненi у звiтному роцi, з 

порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на їх вчинення, вiдсутнi. 

 

До п.27. Змiсту: на пiдставi п.3 Прикiнцевих i перехiдних положень Закону України "Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та 

залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017р. №2210-VIII протягом 2018 



року Товариство вважалося таким, що не здiйснювало публiчної пропозицiї цiнних паперiв. 

Товариство не оприлюднювало повiдомлення про те, що воно вважається таким, яке  

здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв у порядку, установленому НКЦБФР. Таким 

чином на пiдставi п.5 Прикiнцевих i перехiдних положень Закону України "Про внесення змiн 

до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 

iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017р. №2210-VIII, у перiод з 06.01.2018р. до 

25.12.2018р. до Товариства застосовувалися вимоги Закону України "Про акцiонернi 

товариства" у частинi регулювання дiяльностi приватних акцiонерних товариств. На пiдставi 

викладеного iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 

розкривається, оскiльки вимоги щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства. 

 

До п.28. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством 

правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, 

оскiльки така iнформацiя повинна розкриватися у складi вiдомостей про вчинення правочинiв 

iз заiнтересованiстю. До АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", як до приватного 

акцiонерного товариства, не застосовуються вимоги, щодо розкриття вiдомостей про вчинення 

правочинiв iз заiнтересованiстю. 

 

До п.29. Змiсту: АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" у складi рiчної iнформацiї розкриває 

фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а 

саме: повний комплект рiчної фiнансової звiтностi та повний комплект рiчної консолiдованої 

фiнансової звiтностi.  Для цiлей формування повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2018 рiк у примiтках до Змiсту розкрито "Примiтки до фiнансової звiтностi АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2018 рiк". 

 

"ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" ЗА 2018 

РIК. 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (скорочено: АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ") надалi - "Товариство" створене згiдно наказу Комiтету 

економiки Днiпропетровської обласної ради народних депутатiв № 91 вiд 08.08.1994 року 

шляхом перетворення Днiпропетровського обласного державного пiдприємства "Втормет" 

згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 

15.06.1993р., Законами України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову 

бiржу", "Про приватизацiю державного майна". АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

зареєстроване рiшенням виконкому Самарської районної Ради народних депутатiв 

20.12.1991р. № 579/11 (реєстрацiйний номер 65). У зв'язку з прийняттям рiшення на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп 

Днiпропетровський Втормет" вiд 20.12.2018 року  про змiну найменування з Публiчного 

акцiонерного товариства "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" на АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" , вiдповiдальними 

особами Товариства були проведенi реєстрацiйнi дiї "Державна реєстрацiя змiн до установчих 

документiв юридичної особи" в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, реєстрацiйний номер справи: 1_224_011119_47, 

Код опису - 60187706412 вiд 26.12.2018 року. та зареєстровано Статут, затверджений 

рiшенням  позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 



"Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" протокол №35 вiд 20.12.2018 року. 

 

Товариство дiє згiдно Статуту,  затвердженого рiшенням  позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

протокол №35 вiд 20.12.2018 року. 

 

Товариство має дочiрнi пiдприємства - ТОВ "Луганський комбiнат Втормет",ТОВ "Мета", та  

приймає участь у холдинговiй компанiї "IНТЕРПАЙП". 

 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" розташоване за адресою (юридична та фактична 

адреса): 49124, м. Днiпро, вул. Липова,1; тел. 056-7474644, факс 056-7474098, електронна 

пошта: OfficeMakarenko@interpipe.biz, офiцiйна сторiнка в Iнтернетi:  

http://dneprvtormet.interpipe.biz/ , iдентифiкацiйний код - 00191454; мiсцезнаходження за 

КОАТУУ -1210138400; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230; вид економiчної 

дiяльностi за КВЕД: 38.32 - вiдновлення вiдсортованих вiдходiв. Країна реєстрацiї - Україна. 

 

Частка власностi та право голосу Товариства в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 

2018 та 2017 рокiв були представленi таким чином: 

 

 

 

Назва 

 

 

 

Пряме володiння Країна реєстрацiї Частка власностi станом на  

 

31 грудня  

 

2017 року Частка власностi станом на  

 

31 грудня  

 

2016 року Основна дiяльнiсть 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"

 Україна, 

 

м. Луганськ  100% 100% Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТА" Україна, 

 

м. Харкiв 99,9% 99,9% Оброблення металевих вiдходiв та брухту 

 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" з червня 2014 року перебуває на 

тимчасово окупованiй територiї України.  

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом 2018 року складала 470 чоловiка, 2017 року 

- 466 чоловiк. Виплати персоналу Товариства за 2018 та 2017 роки по категорiях згiдно 

затверджених Товариством положень наведена у Примiтцi 17. 

 



Стан корпоративного управлiння 

 

Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Товариства та їх компетенцiя обумовленi 

Статутом Товариства. Товариство заснувало Наглядову Раду i затвердило Положення про 

Наглядову Раду. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй 

Радi та органiзовує виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Товариствi обрана Ревiзiйна 

комiсiя, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 

 

Товариство не має вiддiлу внутрiшнього аудиту.  

 

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Заява про вiдповiднiсть. Ця фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, який закiнчився 

31 грудня 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), 

та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi 

("КТМФЗ"). 

 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу 

iсторичної вартостi за винятком основних засобiв, якi були оцiненi за справедливою вартiстю, 

та деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi 

суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

 

Принцип безперервностi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу 

безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операцiї в 

найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої 

зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, керiвництво Товариства  вважає, що 

використання принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. 

 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Товариство функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 

вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити 

ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi 

виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування 

вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми 

боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi 

такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та 

зможуть бути оцiненi. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання. Функцiональною валютою даної фiнансової 

звiтностi є українська гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських 

гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

 

3. Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi  



 

Група IНТЕРПАЙП в Українi - це вертикально-iнтегрована компанiя металургiйної галузi, яка 

включає 5 високотехнологiчних заводiв, у тому числi АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". 

Така структура компанiї дозволяє контролювати якiсть продукцiї на всiх етапах виробництва: 

вiд заготiвлi сировини до поставки готової продукцiї. 

 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" -  один з найбiльших переробникiв металобрухту в 

Українi. Виробничi потужностi пiдприємства мають можливiсть забезпечити переробку 

брухту в кiлькостi 1350 тис. т. на рiк. Основним споживачем продукцiї АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" є новий високотехнологiчний електросталеплавильний комплекс - 

металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ".  

 

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором 

промисловостi, що тiсно пов'язаний з iншими галузями вiтчизняної економiки. У 2015 роцi 

внаслiдок украй несприятливої кон'юнктури на свiтових ринках збуту та внутрiшньої 

необхiдностi у проведеннi антитерористичної операцiї (далi - АТО) українськi пiдприємства 

ГМК опинилися у надзвичайно складнiй ситуацiї.  

 

За даними World Steel Association, у 2018 роцi свiтова виплавка сталi збiльшилася у порiвняннi 

з 2017 роком на 4,6%, до 1 808,6 млн. т. Серед 64 країн-виробникiв сталi Україна ще у 2016 

роцi входила до десятки найбiльших представникiв, проте у 2017 роцi зайняла 12-ту позицiю, 

а за оцiнкою "Укрметалургпром" у 2018 роцi спустилася до 13-ї позицiї, зменшивши 

виробництво сталi на 1,48% до 21,1 млн. т.  

 

Металобрухт - стратегiчно важлива сировина для металургiв, якi, нарiвнi з агротрейдерами та 

експортерами продуктiв харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

 

Обсяги заготiвлi металобрухту в 2018 роцi склали 4,22 млн. т. проти 4,34 млн. т. попереднього 

року (скорочення на 2,7%). Розробка iснуючих джерел металобрухту потребує додаткових 

матерiальних i трудових витрат, котрi не завжди рентабельнi i залежать вiд цiнової 

кон'юнктури ринку, експортних можливостей i законодавчих рiшень. Данi фактори 

проявились у 2018 роцi у виглядi виснаження легкодоступних джерел сировини, зниження 

закупiвельних цiн в доларовому еквiвалентi та виходу з ринку частини пiдприємств, 

орiєнтованих на експорт, що стало причиною скорочення заготовки металобрухту. 

 

У цiлому в 2018 роцi було експортовано 327,5 тис. т. металобрухту, що на 33% нижче 

аналогiчного показника за попереднiй рiк. Основними країнами-iмпортерами українського 

металобрухту були Туреччина i Молдова. Скорочення поставок сировини на експорт 

обумовлене введенням експортного мита у розмiрi 42 євро/т, яке зробило даний вид дiяльностi 

нерентабельним. 

 

У 2018 роцi iмпорт металобрухту склав 42,6 тис. т., що перевищує показник попереднього 

року на 68,4%. Українськi металурги були змушенi нарощувати закупiвлю металобрухту з 

зовнiшнiх джерел на тлi низької продуктивностi внутрiшньої заготiвлi.  

 

Ще до недавнього часу (до 2013р.) одним з основних постачальникiв сировини для 

українських металургiв був Казахстан. На сьогоднiшнiй день поставок з цiєї країни майже 

немає через введення урядом Казахстану заборони на вивезення брухту.  

 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 



ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi 

та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

управлiнського персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з 

невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi операцiї. 

 

4. Основнi принципи облiкової полiтики 

 

4.1. Методологiчна основа 

 

Методологiчною основою Облiкової полiтики є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(далi - "МСФЗ").  МСФЗ включають:  

 

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ); 

 

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО); 

 

- Iнтерпретацiї, розробленi Мiжнародним комiтетом з iнтерпретацiї стандартiв фiнансової 

звiтностi або колишнiм Постiйним комiтетом з iнтерпретацiї. 

 

Керiвництво Товариства визначило Облiкову полiтику таким чином, щоб фiнансова звiтнiсть 

вiдповiдала вимогам чинних МСФЗ в усiх суттєвих аспектах. Вiдповiднiсть МСФЗ означає 

виконання усiх положень стандартiв i iнтерпретацiй вiдносно визнання, оцiнки i розкриття 

iнформацiї. 

 

За вiдсутностi конкретної вимоги МСФЗ керiвництво Товариства використовує свої 

професiйнi судження i визначає полiтику, що забезпечує надання у фiнансовiй звiтностi 

найбiльш доречної i достовiрної iнформацiї для її користувачiв. 

 

4.2. Iнформацiя за сегментами 

 

Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин 

Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на 

основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Товариства. 

Товариства визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її 

вищого керiвництва, i внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за 

операцiйною дiяльнiстю i ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для 

подання цiєї iнформацiї. Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i ця 

фiнансова звiтнiсть. 

 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

 

Реалiзацiя вiд переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

 

Реалiзацiя товарiв Перепродаж металобрухту 

 

  



 

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

оскiльки вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей 

ухвалення рiшень. 

 

4.3. Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти 

 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою 

та валютою представлення Товариства. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 

функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та 

зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по 

курсу на балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. 

Немонетарнi статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на 

дату їх первiсного визнання. 

 

4.4. Визнання виручки 

 

Товариство здiйснює облiк доходiв вiд реалiзацiї (виручки) вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

 

При створеннi/укладаннi контракту Товариство оцiнює товари чи послуги, обiцянi в контрактi 

з замовником, i визначає їх як зобов'язання до виконання, якi можуть бути представленi як: 1) 

товари чи послуги (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є рiзними; 2) серiя окремих товарiв 

або послуг, якi є по сутi однаковими та мають однакову схему передачi замовнику. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання 

щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  

 

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, i, отже, задовольняє 

зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд з часом, якщо виконується один з таких 

критерiїв:  

 

- клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесi 

виконання;  

 

- виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клiєнтом у процесi створення або вдосконалення активу; 

 

- виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства 

i Товариство має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, завершене 

до сьогоднi. 

 

У всiх iнших випадках дохiд визнається в певний момент часу, коли  зобов'язання щодо 

виконання повнiстю виконано. 

 

Дохiд (виручка) Товариства включає такi категорiї: 

 

- Дохiд вiд продажу готової продукцiї за прямим договорами; 

 

- Комiсiйний дохiд вiд продажу готової продукцiї за договорами комiсiї; 



 

- Дохiд пов'язаний з наданням послуг. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається в сумi грошової винагороди, на яку Товариство очiкує мати 

право в обмiн на передачу домовлених товарiв чи послуг (задоволення зобов'язань до 

виконання за контрактом).  

 

У випадку доходiв сплачених авансом в iноземнiй валютi, дохiд вiд реалiзацiї визнається в 

сумi, визначенiй за курсом iноземної валюти на дату отримання авансу.  

 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається у звiтi про фiнансовий результат за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, iнших непрямих податкiв i очiкуваних знижок (якщо такi пропонуються). 

 

Товариство визначає доходи майбутнiх перiодiв як грошовi кошти, отриманi Товариством до 

моменту надання ним послуг або виконання робiт, якi, як очiкується, Товариство буде 

надавати протягом декiлькох звiтних перiодiв у майбутньому. 

 

Як доходи майбутнiх перiодiв є договiрними зобов'язання за МСФЗ 15. 

 

Процентний дохiд 

 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i 

процентними фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний 

дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що 

точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом 

очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш 

тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. 

Процентний дохiд включається до складу фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки. 

 

Дохiд вiд оренди 

 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

 

4.5. Податки 

 

Податок на додану вартiсть 

 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану 

вартiсть(ПДВ), крiм таких випадкiв: 

 

1. ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин; 

 

2. Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, 

вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан. 



 

Поточний податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок 

на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься 

до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до 

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та 

будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до 

сплати також включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення 

дивiдендiв. 

 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, який визначається як рiзниця мiж 

доходом та витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, вiдображеного 

в податкових декларацiях. В 2018 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18% 

(вiдповiдно у 2017 - 18%). Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй 

перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає 

вiдшкодуванню податковими органами. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток 

 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 

складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та 

їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, 

за винятком: 

 

1. ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання 

гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та 

пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або 

збиток; та 

 

2.  оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється 

Товариством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових 

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, 

а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком 

наступних ситуацiй: 

 

3. коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що 

пiдлягають вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в 

господарськiй операцiї, що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не 



впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

 

4. щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями 

в дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, 

що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання 

достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого 

вiдстроченого податкового активу. 

 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Товариством на кожну 

балансову дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, 

передбачених Податковим кодексом. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi вiдображаються не в звiтi про 

прибутки та збитки, розраховується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, 

пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в 

складi капiталу. 

 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку 

при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок 

поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

 

4.6. Пенсiйнi та iншi виплати персоналу 

 

Державна пенсiйна програма 

 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв 

згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi 

про прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що 

й вiдповiдна сума заробiтної плати. 

 

Окрiм того, Товариство зобов'язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України 

суми за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Товариства, якi працювали 

у шкiдливих умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали 

право на достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку 

згiдно iз пенсiйним законодавством України та разову виплату працiвникам, що виходять на 

пенсiю, згiдно колективного договору.  

 

Програма Товариства з виплат персоналу 

 

1. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам товариства, 

якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 



 

2. Разова виплата працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових 

окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих 

одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. 

 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену 

вартiсть зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує 

актуарну методику при розрахунках сум, пов'язаних iз зобов'язаннями з пенсiйного 

забезпечення на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних 

оцiнок на певну дату. 

 

4.7. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

 

4.7.1. Фiнансовi активи 

 

Товариство здiйснює облiк фiнансових активiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

 

Фiнансовi активи первiсно визнаються Товариством за справедливою вартiстю плюс 

транзакцiйнi витрати. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, 

коли iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, i при цьому справедлива 

вартiсть визначається за подiбними угодами на ринку або методом оцiнки, який базується на 

вiдкритих ринкових даних. 

 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв (Hold to 

Collect and Sell); i 

 

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн 

не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається фiнансовим 

активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг, коли 

Товариство набуває безумовне юридичне право отримати грошовi кошти, та оцiнюється за 

справедливою вартiстю в момент визнання. 

 

До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi вiдноситься заборгованiсть дебiторiв, 



яка не включена в дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, але повинна 

вiдображатися у складi оборотних активiв.  

 

Короткострокова дебiторська заборгованiсть (контрактний строк погашення якої становить 

менше 12 мiсяцiв) первiсно визнається Товариством за цiною операцiї. У випадку 

довгострокової заборгованостi, Товариство оцiнює таку заборгованiсть при первiсному 

визнаннi за справедливою вартiстю (у випадку якщо справедлива вартiсть дебiторської 

заборгованостi несуттєво вiдрiзняється вiд  вiдповiдної цiни операцiї, Товариство оцiнює таку 

дебiторську заборгованiсть за цiною операцiї). 

 

  Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та iншi 

фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв жоден з 

фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", iнвестицiї 

наявнi для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти 

призначенi для хеджування при ефективному хеджування. 

 

Подальша оцiнка. 

 

 Пiсля первiсного визнання ведеться подальший облiк за амортизованою вартiстю.. Рiзниця 

мiж справедливою вартiстю фiнансового активу при початковому визнаннi та номiнальною 

вартiстю фiнансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього термiну дiї 

фiнансового активу. 

 

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус 

будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки 

включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та 

будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки. Нарахованi вiдсотковi доходи та нарахованi вiдсотковi витрати, в тому 

числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, 

якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не 

вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

 

У випадку, якщо фiнансовий iнструмент є короткостроковим, тобто має термiн погашення до 

кiнця звiтного перiоду (року), то збитки вiд первiсного визнання фiнансового активу повнiстю 

амортизуються у звiтному перiодi. 

 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання 

такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням 

методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована 

вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також 

комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу 



доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, 

класифiкованi як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської 

заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в 

облiку фiнансовi активи наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при 

цьому прибутки та збитки вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до 

моменту вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у 

складi капiталу, визнається в звiтi про прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення 

корисностi, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi 

капiталу, визнається в звiтi про прибутки та збитки як витрати з фiнансування. 

 

Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi 

припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. 

Якщо Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних 

ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому 

змiнились, Товариство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї 

таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi 

дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i 

дебiторської заборгованостi, i при цьому Товариство має можливiсть i має намiр утримувати 

цi активи в осяйному майбутньому або до погашення. 

 

У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", 

пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi 

прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних 

грошових потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, 

iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив 

знецiнився, сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та 

збитки. 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих 

фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, 

на момент закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають 

активного обiгу на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в 

iнструменти капiталу, якi не котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути 

достовiрно оцiнена, вiдображаються за собiвартiстю. 

 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

 

1. закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

 

2. збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого 

активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй 

особi без суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

 



3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) 

передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передало, анi 

зберегло за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передало 

контроль над активом. 

 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або 

уклало транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх 

ризикiв та вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив 

визнається у тiй мiрi, в якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 

вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi 

Товариством. 

 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою 

з таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата 

якої може вимагатись вiд Товариства. 

 

4.7.2. Знецiнення фiнансових активiв 

 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в 

результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання 

"випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за 

фiнансовим активом або групи фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки 

знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають 

iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно 

здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що 

з ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, 

до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, 

зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у 

певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Збитки вiд 

зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших 

операцiйних витрат. 

 

Згiдно з МСФЗ 9 фiнансовi активи облiковуються за мiнусом резерву пiд очiкуванi збитки.  

 

Дебiторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi вiдображається за мiнусом резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, розрахованi на весь строк дiї фiнансового активу вiдповiдно до 

вимог МСФЗ 9, незважаючи на оцiнку кредитного ризику Товариством. 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (резерв сумнiвних боргiв) щодо дебiторської 

заборгованостi визначається на дату звiтностi з застосуванням матричного пiдходу 

класифiкацiї дебiторської заборгованостi у розрiзi окремих її видiв щодо строкiв її 

непогашення з використанням вiдповiдної ставки вiдсотка для створення резерву. Ставка 

резервування для кожного строку непогашення визначається на пiдставi iсторичної iнформацiї 

щодо прострочень та списань дебiторської заборгованостi, але також враховує очiкуванi змiни 

в погашеннi дебiторської заборгованостi внаслiдок макроекономiчних змiн, 

платоспроможностi та поведiнцi дебiторiв тощо. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату 



звiтностi не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. 

 

У разi наявностi ознак знецiнення окремих сум дебiторської заборгованостi резерв сумнiвних 

боргiв пiд такi суми може розраховуватися на пiдставi iндивiдуального розрахунку, що 

враховує обставини та можливiсть отримання коштiв вiд цих контрагентiв. 

 

Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю 

 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство 

спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально 

значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально 

значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально 

оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей 

актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а 

потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо 

оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд 

знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. 

 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були 

понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за 

первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка 

за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою 

поточну ефективну ставку процента. 

 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ?рунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване 

або передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд 

знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання 

знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується 

шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового 

iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз 

фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю 

 

При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, 

якi не вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути 

достовiрно визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю 

та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй 

ринковiй ставцi вiдсотку по подiбним активам. 

 

Фiнансовi активи емiтентiв, обiг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рiшення про 

зупинення 



 

 Для подальшої оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв емiтентiв, обiг яких 

зупинено та/або щодо яких прийнято рiшення про зупинення внесення змiн до системи 

реєстру бiльше дванадцяти мiсяцiв, у тому числi фiнансових активiв емiтентiв, якi включенi до 

списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, Товариство проводить аналiз щодо строкiв 

вiдновлення обiгу таких фiнансових активiв, перевiряє iнформацiю щодо подання фiнансової 

звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, аналiзує ймовiрнiсть надходження 

майбутнiх економiчних вигiд. Якщо вiдсутня iмовiрнiсть вiдновлення обiгу таких фiнансових 

активiв, не можливо отримати фiнансову звiтнiсть i перевiрити результати дiяльностi емiтента, 

для оцiнки ймовiрностi надходження економiчних вигiд таких фiнансовi активи оцiнюються за 

нульовою вартiстю. 

 

4.7.3. Фiнансовi зобов'язання 

 

Первiсне визнання та оцiнка 

 

Згiдно з Концептуальною основою фiнансової звiтностi зобов'язання визнаються, якщо 

одночасно спостерiгаються двi умови: 

 

o оцiнка зобов'язання може бути достовiрно визначена;  

 

o iснує вiрогiднiсть зменшення майбутнiх економiчних вигод в майбутньому внаслiдок 

погашення зобов'язання. 

 

Первiсне визнання торговельної та iншої кредиторської заборгованостей проводиться за 

справедливою вартiстю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю. При 

визначеннi справедливої вартостi Товариство вiдштовхується вiд суми, узгодженої мiж 

Товариством i постачальником i зазначеної в рахунку вiд постачальника (договорi з 

постачальником) та аналiзує наявнiсть ознак, що можуть свiдчити про вiдхилення суми в 

рахунку вiд справедливої вартостi. 

 

Для класифiкацiї зобов'язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення 

зобов'язань у вiдповiдностi до умов договору та її спiввiдношення не з датою визнання 

зобов'язань, а з датою балансу. 

 

При цьому, якщо на дату балансу зобов'язання, яке ранiше було вiдображене як 

довгострокове, пiдлягає погашенню протягом наступного року, то його суму слiд вiднести до 

складу поточної заборгованостi по довгострокових зобов'язаннях. 

 

Подальша оцiнка 

 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним 

строком погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного 

строку погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими 

фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх 

визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної 

ставки. 



 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi 

про прибутки або збитки. 

 

Припинення визнання 

 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо 

зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно 

змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання 

i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi 

про прибутки та збитки. 

 

Згортання фiнансових iнструментiв 

 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних 

сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з 

погашенням зобов'язання. 

 

4.7.4. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 

дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких 

позицiй), без вирахування витрат за угодою. 

 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, 

справедлива вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi 

методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi 

операцiй, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз 

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 

 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансового активу або зобов'язання Товариство застосовує, 

наскiльки це можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до 

рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються 

в рамках вiдповiдних методiв оцiнки згiдно с МСФЗ (IFRS) 13. 

 

4.8.Основнi засоби 

 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його 

може бути достовiрно визначена. 

 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 



необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає 

собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат. 

 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних 

засобiв переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) 

вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта 

основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних 

засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

 

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни 

валової балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює 

переоцiненiй сумi).  

 

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується  на первiснiй вартостi 

активу. 

 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки 

або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до 

звiту про прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї 

активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При 

проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi 

балансової вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям 

визнання активу. 

 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за 

прямолiнiйним методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання 

вiдповiдних активiв: 

 

 Строк корисного використання, рокiв 

 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

 



Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

 

  

 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

 

4.9. Оренда 

 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на 

базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно 

встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та 

чи переходить право використання активу в результатi даної операцiї. 

 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї 

оренди у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi 

дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж 

вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути 

фiксованої ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування 

вiдображається безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки. Фiнансова оренда  на  

пiдприємствi вiдсутня. 

 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки на прямолiнiйнiй основi протягом усього строку оренди. 

 

4.10.Витрати на позики 

 

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

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної 

вартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному 

перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi 

витрати, понесенi Товариством у зв'язку з позичанням коштiв. 

 

4.11.Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду 

корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак 

такої втрати корисностi. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного 

використання становлять: 

 

1. Програмне забезпечення  - 1-5 рокiв; 

 

2. Iншi нематерiальнi активи - 1-10 рокiв. 

 



4.12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

 

Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за 

найменшим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для 

продажу, якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї 

продажу, а не поточного використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому 

випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно 

проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр здiйснити 

продаж, вiдносно якої повинно очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi 

завершеної операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Дочiрнє 

пiдприємство, придбане виключно з метою перепродажу, класифiкується Товариством як 

необоротнi активи (припинена дiяльнiсть або лiквiдацiйна група) утримуванi для продажу. 

 

У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, 

доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що триває, зi зниженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 

 

4.13. Запаси 

 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

 

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась по 

середньозваженiй собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття 

здiйснювалось за цiнами продажу. 

 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

 

4.14. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення 

корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне 

тестування активу на зменшення корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного 

вiдшкодування активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з 

наступних величин: справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за 

вирахуванням витрат на реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного 

вiдшкодування активу визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує 

потоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими 

активами або групами активiв. 

 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi 

вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 



застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

 

На кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така 

ознака є, то розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. 

Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо 

вiдбулись змiни в оцiнках, якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування 

активу, пiсля останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку 

балансова вартiсть активу збiльшується до його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може 

перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив 

визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за 

виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому 

випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

 

Товариство також перевiряє на зменшення корисностi гудвiл, що визнається при об'єднаннi 

бiзнесу. Це актив, який представляє майбутнi економiчнi вигоди, якi виникають в результатi 

придбання iнших активiв внаслiдок об'єднання бiзнесу, що не можуть бути окремо визначенi 

або визнанi. Гудвiл не генерує грошових потокiв незалежно вiд iнших активiв або групи 

активiв i часто забезпечує надходження грошових коштiв вiд декiлькох одиниць, що 

генерують грошовi кошти. Товариство перевiряє зменшення корисностi одиницi, що генерує 

грошовi кошти i на яку був розподiлений гудвiл, щорiчно, а також тодi, коли з'являється 

будь-яке свiдчення можливого зменшення корисностi такої одиницi. Товариство перевiряє 

шляхом порiвняння балансової вартостi цiєї одиницi, до якої включається гудвiл, з сумою її 

очiкуваного вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть цiєї одиницi перевищує суму її 

очiкуваного вiдшкодування, то Товариство визнає збитки вiд зменшення корисностi. 

 

4.15. Передплати виданi 

 

Передплати постачальникам послуг вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках та 

договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. 

 

 Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення 

того, що Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих 

передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що 

може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

 

4.16. Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвському рахунку, готiвки в касi. З метою складання звiту про рух грошових коштiв 

грошовi кошти. 

 

4.17. Забезпечення 

 



Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення повнiстю або 

частково буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування 

визнається як окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. 

Витрати що вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки за вирахуванням вiдшкодування. 

 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення 

визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз 

застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки 

вартостi грошей у часi, а також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При 

застосуваннi дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, 

визнається як фiнансовi витрати. 

 

4.18. Потенцiйнi активи та зобов'язання 

 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi 

вигоди, є вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять 

економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя 

про потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є маловiрогiдною. 

 

4.19. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

 

При  облiку iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства Товариство застосовує метод участi у капiталi. 

Згiдно з методом участi в капiталi, при первiсному визнаннi iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство 

визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для 

визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. 

Частка iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку 

iнвестора.  

 

5. Iстотнi облiковi судження, оцiнки та припущення, основнi джерела невизначеностi оцiнок 

 

Судження 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд його керiвництва на кожну звiтну дату 

винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми 

виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i 

оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому 

суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться 

такi припущення та оцiнки. 

 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало такi 

судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi: 

 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 



 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. 

Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 

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

державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. 

Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалась всiх нормативних положень i всi 

передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 

 

Судження керiвництва щодо iснування або вiдсутностi умов для застосування в Українi норм 

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 

 

Згiдно даних Держстату України рiвень iнфляцiї становив за 2018 рiк - 109,8%, за 2017 рiк - 

113,7%, за 2016 рiк - 112,4%. Таким чином, станом на 31.12.2018 кумулятивний рiвень 

iнфляцiї за трирiчний перiод становив 40,32% 

 

Згiдно МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в 

країнi, якi включають (але не обмежуються таким):  

 

а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;  

 

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;  

 

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi 

компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки 

платежу, навiть якщо цей строк є коротким;  

 

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 

 

?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує 

цей рiвень. 

 

Проаналiзувавши зазначенi критерiї, керiвництво Товариства вважає, що за показниками 

наведеними у пiдпунктах в), г) та ?)  параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не 

вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю.  

 

Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що на дату фiнансової звiтностi не iснує 

достатньо умов для визначення гiперiнфляцiї в країнi та початку застосування МСБО 29. 

 

Оцiнки та припущення 

 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних 

джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення 

необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року. 

 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi.  Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 



результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх 

перiодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок  

 

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що 

вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року. 

 

Можливiсть вiдшкодування основних засобiв - На кожну звiтну дату Товариство здiйснює 

оцiнку наявностi будь-яких ознак того, чи сума вiдшкодування основних засобiв Групи 

знизилась до рiвня менше їхньої балансової вартостi.  За наявностi зазначених ознак 

керiвництво Товариства виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається 

рiвною чи найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат 

на продаж, i цiнностi використання активу. У випадку виявлення такого зниження балансова 

вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування. Сума зменшення вiдображається у звiтi про 

сукупнi доходи того перiоду, в якому виявлене таке зниження.  Збиток вiд знецiнення, 

визнаний за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в оцiночних 

показниках, використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв.  

 

Строки корисного використання основних засобiв - Оцiнка строкiв корисного використання 

об'єктiв основних засобiв залежать вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами.  При визначеннi строкiв корисного використання 

активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню 

технологiчну старiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний 

актив.  Змiна кожної з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

 

Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi - Сума резерву на 

покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi базується на оцiнцi Групою 

можливостi отримати дебiторську заборгованiсть вiд конкретних клiєнтiв.  Якщо погiршення 

кредитоспроможностi основних клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов'язань 

перевищує допустимi оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  

 

Якщо Товариство визначить, що не iснує об'єктивних свiдчень виникнення знецiнення для 

iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, вона включає 

дану дебiторську заборгованiсть у групу дебiторської заборгованостi з аналогiчними 

характеристиками кредитного ризику та здiйснює їхню оцiнку на предмет знецiнення на 

колективнiй основi. 

 

Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на 

основi аналогiчних характеристик кредитного ризику.  Цi характеристики важливi для оцiнки 

майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв i вказують на здатнiсть дебiторiв 

сплатити усю суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору вiдносно активiв, оцiнка яких 

здiйснюється. 

 

Майбутнi потоки грошових коштiв iз групи дебiторської заборгованостi, колективна оцiнка на 

предмет знецiнення якої здiйснюється, оцiнюються на основi руху грошових коштiв вiд 

активiв вiдповiдно до договору та досвiду керiвництва стосовно врегулювання заборгованостi, 

яка виникала у результатi минулих подiй, та успiху при поверненнi сум заборгованостi.  У 



минулий досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї в результатi 

спостережень для вiдображення впливу поточних умов, якi не вплинули на минулi перiоди, i 

усунення впливу минулих умов, якi не iснують у даний час. 

 

Можливiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв - Вiдстроченi податковi активи 

визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть 

отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалiзованi цi збитки.  Для 

визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, вiд керiвництва 

вимагається прийняття iстотних професiйних суджень, якi базуються на вiрогiдних строках та 

рiвнi майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, та застосування стратегiї планування майбутнiх 

податкiв. 

 

Пенсiйнi зобов'язання - Товариство збирає iнформацiю стосовно своїх працiвникiв i 

пенсiонерiв, що отримують виплати, й використовує метод актуарної оцiнки для визначення 

поточної вартостi зобов'язань iз виплати винагород по закiнченнi трудової дiяльностi та 

вiдповiдної вартостi поточних послуг працiвникiв. При такому розрахунку використовуються 

демографiчнi припущення щодо майбутнiх характеристик iснуючих i колишнiх працiвникiв, 

що мають право на пенсiйнi виплати (смертнiсть, як працiвникiв, так i пенсiонерiв, коефiцiєнт 

плинностi кадрiв, непрацездатнiсть, достроковий вихiд на пенсiю тощо), а також фiнансовi 

припущення (ставка дисконтування, майбутнiй рiвень зарплат). Товариство не має доступу до 

iнформацiї про стаж його колишнiх працiвникiв на iнших пiдприємствах, якi є учасниками 

державної пенсiйної програми з визначеною виплатою, що обумовлює вiдсутнiсть повної та 

достовiрної iнформацiї для видiлення частини зобов'язань Товариства. Таким чином, 

Товариство облiковує виплати колишнiм працiвникам згiдно з вимогами облiку пенсiйної 

програми з визначеною виплатою. Бiльш детальна iнформацiя подана у Примiтцi 17. 

 

Можливiсть вiдшкодування ПДВ - Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований 

Товариством або шляхом отримання вiдшкодування iз державного бюджету, або зарахування 

його у рахунок зобов'язань з ПДВ у майбутнi перiоди.   

 

Оцiнка фiнансових iнструментiв - Фiнансовi iнструменти оцiнюються на основi ставок, якi 

переважали на дату визнання вiдповiдного iнструмента i на основi термiнiв погашення, якi, на 

думку керiвництва, є найбiльш вiрогiдними для врегулювання вiдповiдного iнструмента. 

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв - Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi 

активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на 

можливе зменшення корисностi. 

 

Ознаки, якi Товариство вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з 

метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 

вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 

майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї 

Товариства (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з 

операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 

 

Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ?рунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

 



Оцiнка справедливої вартостi 

 

Певнi положення облiкової полiтики Товариства i ряд розкриттiв вимагають оцiнки 

справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов'язань. 

 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Товариство застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв 

iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках 

вiдповiдних методiв оцiнки: 

 

1. Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов'язання на 

активних ринках. 

 

2. Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, 

якi є наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi 

на основi цiн). 

 

3. Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов'язань, якi не ?рунтуються на наявних 

ринкових даних (не наявнi вихiднi данi). 

 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

 

Товариство визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце.  

 

Детальнiша iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi основних засобiв надана у 

Примiтцi 9, щодо оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв надана в Примiтцi 32. 

 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

 

6.1.Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня  2018 року, Товариство 

застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi набрали чинностi та є обов'язковими для 

застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018 р., що зазначенi нижче:  

 

? МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

? МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 

 

            ? Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi 

акцiй"  

 

            ? Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти" з МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" 

 



            ? "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр." , а саме Удосконалення до 

МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 28 

 

            ? Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi"  

 

            ? Пояснення до МСФЗ (IAS) 15 "Виручка з договорами з покупцями" 

 

6.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi: 

 

Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової 

звiтностi Товариства, якi були випущенi, але не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що 

починаються з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало 

достроково: 

 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i 

його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" застосовуються до випадкiв 

продажу або внеску активiв мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством.  

 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування 

виключення з вимоги про консолiдацiю" роз'яснюють, що звiльнення вiд обов'язку складати 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть може застосовуватися материнським пiдприємством, яке є 

дочiрнiм пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя 

облiковує всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 10. 

Радою з МСФЗ перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте 

органiзацiя що застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

 

Застосування поправок до МСФЗ 10, МСФЗ 11, МСФЗ  12 та МСБО 28 суттєво не вплине на 

фiнансову звiтнiсть, оскiльки Товариство не є iнвестицiйною органiзацiєю, а також не має 

холдингових компанiй, дочiрнiх, асоцiйованих органiзацiй або спiльних пiдприємств, якi 

вiдповiдають визначенню iнвестицiйної органiзацiї. 

 

? МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"  1 сiчня 2021 року 

 

Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля 

цiєї дати. 

 

Керiвництво Товариства очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 

 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимул-реакцiї" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi 

операцiй, що мають юридичну форму оренди". 

 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 

оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди. 



 

МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. 

або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати 

застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

 

Керiвництво Товариства не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

7. Iнформацiя за сегментами 

 

Товариство видiляє сегмент бiзнесу як окремий компонент, який виробляє продукцiю або 

надає послуги (або групи взаємозв'язаних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному 

середовищi, який пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд витрат i доходiв тих 

компонентiв, якi властивi iншим сегментам бiзнесу.  

 

Для цiлей керiвництва, Товариство подiлено на наступнi операцiйнi сегменти бiзнесу:  

 

1. Реалiзацiї вiд переробки металобрухту; 

 

2. Реалiзацiї товарiв (металобрухту). 

 

Для кожного сегменту бiзнесу керiвництво Товариства, що вiдповiдальне за прийняття 

операцiйних рiшень, робить аналiз внутрiшнiх управлiнських звiтiв на щоквартальнiй основi. 

Зазначенi звiти готуються за тим же облiковим полiтикам, що i прикладена фiнансова 

звiтнiсть. 

 

Сума кожної статтi сегмента, вiдображеної в таблицях, є оцiнкою, що надається вищому 

керiвниковi з операцiйної дiяльностi з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв на 

сегмент та оцiнювання результатiв його дiяльностi. Керiвництво оцiнює результати дiяльностi 

кожного сегмента на основi прибутку до оподаткування. 

 

Товариство вiдображає в звiтностi за сегментами доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв за кожним 

продуктом та послугою, чи кожною групою подiбних продуктiв i послуг. Сума доходiв, що 

вiдображена  в звiтностi за сегментами, базується на фiнансовiй iнформацiї, використанiй для 

складання фiнансової звiтностi Товариства. 

 

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

оскiльки вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей 

ухвалення рiшень. 

 

Аналiз доходiв вiд реалiзацiї та результатiв Товариства вiд дiяльностi по звiтним сегментам 

представлений нижче. Ефективнiсть роботи сегментiв оцiнюється за доходами вiд реалiзацiї 

сегмента та операцiйним прибутком. Доходи вiд реалiзацiї сегмента та операцiйний прибуток 

розцiнюються як найбiльш доречнi показники при оцiнцi результатiв роботи сегментiв iнших 

пiдприємств, що дiють в тих же галузях. 

 

Результат дiяльностi сегмента являє собою прибуток до врахування нерозподiлених 

корпоративних витрат. Нерозподiленi корпоративнi витрати включають компенсацiї 

керiвництву, представницькi витрати, витрати на утримання офiсних примiщень, iншi 

адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Такою є система оцiнок, яка включається у звiт 

для вищого органу операцiйного управлiння для розподiлу ресурсiв i оцiнки показникiв 



дiяльностi за сегментами. 

 

Товариство веде збутову дiяльнiсть в Українi, у зв'язку з чим Товариством не проводиться 

аналiз за географiчними сегментами. 

 

Представлений виручка по сегментам отримана вiд зовнiшнiх клiєнтiв. Протягом звiтного та 

минулого року продажу мiж сегментами не було. 

 

Iнформацiя про прибуток або збиток, а також узгодження вiдповiдних показникiв звiтних 

сегментiв iз показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях. 

 

 

 

 

 

Дохiд вiд реалiзацiї сегмента   Собiвартiсть сегмента 

 

 2018 

 

 2017 

 

   2018 2017 

 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту  212 672 1 116 882   153 873

 1 078 094 

 

Реалiзацiї товарiв 5 993 904 3 285 529   5 962 002 3 249 579 

 

Iнше 8 503 140 003   5 976 93 482 

 

Всього  6 215 079 4 542 414   6 121 851 4 421 155 

 

  

 

 

 

 Прибуток сегмента до оподаткування 

 

 2018 2017 

 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту 58 799 38 788 

 

Реалiзацiї товарiв 31 902 35 950 

 

Iнше 2 527 46 521 

 

Всього  93 228 121 259 

 

    

 

Нерозподiленi корпоративнi витрати (77 687) (64 552) 



 

Iншi операцiйнi доходи/витрати, чистi (17 469) (30 930) 

 

Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi (1 928) (95 482) 

 

Фiнансовi витрати/доходи, чистi  (5 822) (5 696) 

 

Iншi  доходи/витрати, чистi (287) 10 

 

Прибуток (збиток)  до оподаткування (8 037) 20 091 

 

 

 

 

 

8. Нематерiальнi активи 

 

 

 

 Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього 

 

Первiсна вартiсть    

 

Станом на 31 грудня 2016 року 1 878 1 1 879 

 

Надходження 123 0 123 

 

Вибуття (0) 0 (0) 

 

Станом на 31 грудня 2017 року 2 001 1 2 002 

 

Надходження 117 0 117 

 

Вибуття (0) 0 (0) 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 118 1 2 119 

 

Накопичена амортизацiя     

 

Станом на 31 грудня 2016 року  (635) (1) (636) 

 

Амортизацiйнi   нарахування (275) 0 (275) 

 

Вибуття 0 0 0 

 

Станом на 31 грудня 2017  року  (910) (1) (911) 

 

Амортизацiйнi   нарахування (262) 0 (262) 

 

Вибуття 0 0 0 

 



Станом на 31 грудня 2018  року  (1172) (1) (1173) 

 

Балансова вартiсть    

 

Станом на 31 грудня 2016 року 1243  0   1 243  

 

Станом на 31 грудня 2017 року 1 091 0 1 091 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 946 0 946 

 

 

 

9. Основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї 

 

Станом на 31 грудня основнi засоби включали наступне: 

 

 

 

 Iнвестицiйнв    нерухомiсть Земля, будiвлi та споруди Машини та обладнання

 Транспортнi засоби   Офiсне обладнання та iншi Всього 

 

Первiсна вартiсть       

 

Станом на 31 грудня 2016 1637 107674 137093 13616 4887 264907 

 

Надходження  6031 25307 - 1713 33051 

 

Вибуття  (  101  ) (  4  ) - (  617  ) (  722  ) 

 

Переоцiнка/Знецiнення  - - - - - 

 

Станом на 31 грудня 2017 1637 113604 162396 13616 5983 297236 

 

Надходження  5245 17967 47 1954 25213 

 

Вибуття/перемiщення 7542 (  7521  ) (  246  ) (  505  ) (  1091  ) (  

1821  ) 

 

Переоцiнка/Знецiнення - - - - - - 

 

Станом на 31 грудня 2018 9179 111328 180117 13158 6846 320628 

 

       

 

       

 

Накопичена амортизацiя       

 

Станом на 31 грудня 2016 (  430  ) (  29675  ) (  49206  ) (  6094  ) (  3432  )

 (  88837  ) 

 



Амортизацiйнi нарахування за рiк (  95  ) (  7205  ) (  8983  ) (  649  ) (  

1654  ) (  18586  ) 

 

Лiквiдовано при вибуттi  26 1 - 617 644 

 

Знецiнення  - - - - -   

 

Станом на 31 грудня 2017 (  525  ) (  36854  ) (  58188  ) (  6743  ) (  4469  )

 (  106779  ) 

 

Амортизацiйнi нарахування за рiк (  40  ) (  8868  ) (  10518  ) (  638  ) (  

2016  ) (  22080  ) 

 

Лiквiдовано при вибуттi/перемiщеннi (  4940  ) 4921 222 229 1089 1521 

 

Знецiнення/зменшення корисностi - - - - - - 

 

Станом на 31 грудня 2018 (  5505  ) (  40801  ) (  68484  ) (  7152  ) (  5396  )

 (  127338  ) 

 

       

 

Балансова вартiсть       

 

Станом на 31 грудня 2016 1207 77999 87887 7522 1455 176070 

 

Станом на 31 грудня 2017 1112 76750 104208 6873 1514 190457 

 

Станом на 31 грудня 2018 3674 70527 111633 6006 1450 193290 

 

 

 

 

 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась 

експертами-оцiнювачами. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй були 

вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. 

 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних 

засобiв переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) 

вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта 

основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних 

засобiв, до якої належить цей об'єкт. 

 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. 

вiдповiдає її балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

 

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв та капiтальних iнвестицiй вiднесена до Рiвня 3 



(з iстотними неспостережуваними вихiдними даними) iєрархiї джерел справедливої вартостi. 

Iнформацiя про iєрархiю джерел справедливої вартостi розкрита в Примiтцi 5. 

 

Станом на 31 грудня 2018р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi 

активи первiсною вартiстю 13 424 тис. грн. (вiдповiдно у 2017: 28 039 тис. грн.) 

 

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Капiтальне будiвництво 11 821 6 147 

 

Аванси 0 0 

 

Iнше 287 0 

 

Всього 11 821 6 147 

 

 

 

Рух капiтальних iнвестицiй було представлено наступним чином: 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2016  8 038 

 

             Надходження  32 643 

 

             Вибуття (перемiщення)  (34 533) 

 

            Знецiнення  (1) 

 

Станом на 31 грудня 2017  6 147 

 

             Надходження  29 043 

 

             Вибуття/перемiщення  (23 369) 

 

            (Знецiнення)/поновлення знецiнення  0 

 

Станом на 31 грудня 2018  11 821 

 

 

 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства 

було передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 

31.12.2018 р. складала 142 675 тис. грн.(станом на 31.12.2017 -145 651 тис.грн.). 

 

У фiнансову оренду об'єкти основних засобiв не надавались. 

 

 Товариство оцiнює iнвестицiйну нерухомiсть  за справедливою вартiстю   вiдповiдно до 



вимог МСБО 40.  При узгодженi  її балансової вартостi на початок i кiнець перiоду, а також її 

справедливу вартiсть вiдображає  доходи та витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi. 

 

10. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток   

 

На 31 грудня 2018 р. установлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 

18% (31 грудня 2017 р.: 18%).  

 

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

чином: 

 

Прибутки та збитки 2018 2017 

 

Поточнi витрати з податку на прибуток  12 402 11 391 

 

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

консолiдованого прибутку або збитку ( 8 342)  ( 4 118)  

 

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 4 060 7 273 

 

 

 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток було представлене 

таким чином: 

 

 2018 2017 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (8 037)  20 091  

 

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками 1 446     (3 616)  

 

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

рiзницi (5 506) (3 657) 

 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток (4 060)  (7 273)  

 

Iнший сукупний  дохiд до оподаткування            -              -  

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом - - 

 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток    -     -  

 

 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 

року оцiнювались за податковими ставками (18%), якi, як очiкується, будуть застосовуватись у 

перiодi, у якому передбачається реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

 

     

 

 Вiдстроченi податковi активи/ (зобов'язання) Залишок  Визнано у складi прибутку 



(збитку)   Залишок на 31.12.2018 

 

 на   Визнано  в капiталi  

 

 31.12.2017     

 

Основнi засоби    ( 5 507) 722 (4 785) 

 

Невизнанi витрати 4 676 13 849   18 525 

 

     

 

Разом вiдстроченi податковi активи чи зобов'язання 4 676 8 342 722 13 740 

 

 

 

11. Запаси 

 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне:                             

 

 2018 2017 

 

Сировина 25 959 19 138 

 

Готова продукцiя 1 1 099 

 

Товари 20 019 18 368 

 

Резерв на знецiнення (941) (824) 

 

Всього 45 038 37 781 

 

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2017 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. 

 

      Згiдно з МСБО 2, якщо на дату складання фiнансової звiтностi собiвартiсть запасiв 

перевищує чисту вартiсть реалiзацiї, Товариство нараховує знецiнення запасiв. Знецiнення 

запасiв нараховується за кожним номенклатурним номером. Нарахування резерву 

здiйснюється на кiнець кожного звiтного перiоду, виходячи з оцiнки чистої реалiзацiйної 

вартостi. Для розрахунку чистої вартостi реалiзацiї використовуються найбiльш надiйнi 

ресурси, якi є в наявностi на дату оцiнки: прайс-листи, тарифи, економiчнi  огляди, данi 

аукцiонiв тощо. При цьому треба брати до уваги подiї пiсля звiтної дати, якi надають 

додаткову iнформацiю про умови, якi iснували на кiнець звiтного перiоду. Це означає, що при 

отриманнi iнформацiї  про реалiзацiю (чи майбутню реалiзацiю) запасiв по цiнi нижче 

собiвартостi, такi запаси треба знецiнити до чистої вартостi реалiзацiї на дату балансу.  

 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства 

були переданi у заставу оборотнi активи (сировина  готова продукцiя та товари) на загальну 

суму 22 669 тис.грн. (станом на 31.12.2017 р. - 24 088 тис.грн.) 

 



12. Торгова дебiторська заборгованiсть та аванси виданi 

 

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

 

 

 

 2018 2017 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 156 631 155 144 

 

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi (1 497) (1 043) 

 

Всього 155 134 154 101 

 

Аванси виданi 136 718 95 684 

 

Резерв на знецiнення авансiв виданих (12 273) (14 619) 

 

Всього 124 445 81 065 

 

У 2018 роцi не вiдбулося вiдновлення резерву на знецiнення торгової дебiторської 

заборгованостi та авансiв виданих дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованiй територiї України. 

 

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

та торгової дебiторської заборгованостi за звiтний перiод: 

 

 Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги  Резерв на 

дебiторську заборгованiсть за виданими авансами Всього 

 

Залишок на 31.12.16 1 375 12 665 14 040 

 

       Нарахування резерву протягом 2017р. 258 6342 6 600 

 

       Використано у 2017 р. (591) (4 388) (4 979) 

 

Залишок на 31.12.17 1 042 14 619 15 661 

 

       Нарахування резерву протягом 2018 р. 534 (2341) (1 807) 

 

       Використано у 2018 р. (79) (5) (84) 

 

Залишок на 31.12.18 1 497 12 273 13 770 

 

 

 

13. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала 

наступне: 

 



 2018 2017 

 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування - - 

 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств - - 

 

Передоплати за iншими податками 7 231 10 689 

 

Всього 7 231 10 689 

 

 

 

14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала наступне: 

 

 2018 2017 

 

Розрахунки по претензiям 981 981 

 

Розрахунки з iншими дебiторами 3 037 2 345 

 

Разом 4 018 3 326 

 

Резерв на знецiнення  (1 303) (439) 

 

Всього 2 715 2 887 

 

Витрати майбутнiх перiодiв 31 34 

 

 

 

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

дебiторської заборгованостi була представлена таким чином: 

 

 

 

15. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

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

 

 2018 2017 

 

Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi 222 2 080 

 

Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - - 

 

Всього 222 2 080 

 

 

 



16. Власний капiтал 

 

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 31.12.2018р. 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 31.12.2018 р., по ним 

немає. У 2018 та 2017 роках рiшення про нарахування та сплату дивiдендiв зборами акцiонерiв 

не приймались. 

 

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

була представлена таким чином станом на 31.12.2018 р.: 

 

 

 

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

 Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 

 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 98,6699 256052278 64 013 069,5 

 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

 

 

Материнською органiзацiєю Товариства є INTERPIPE LIMITED (Кiпр).Згiдно положень 

Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення" та iнформацiї, яка викладена у Єдиному державному реєстрi юридичних 

осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, станом на дату фiнансової 

звiтностi кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної 

особи - вiдсутнiй. 

 

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. 

 

Прибуток (збиток) на акцiю. 

 

Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням прибутку або збитку на 

середньорiчну кiлькiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без урахування власних акцiй, 

викуплених у акцiонерiв. 

 

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

скоригований прибуток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином 

прибуток на акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином: 

 

 

 

 2018 рiк 2017 рiк 

 

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

компанiї) - (в тис. грн.)  

 

(12 097)  

 

12 818 

 

 

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй) 259 504 259 504 

 

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

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

 

(0,05)  

 

0,05 

 

 

 



Капiтал у дооцiнках 

 

Капiтал у дооцiнках складається з резерву переоцiнки основних засобiв. Основнi засоби 

облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась експертами - 

оцiнювачами станом на 30.06.2012 р. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй були вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої 

амортизацiї за друге пiврiччя 2012р.  

 

Товариство щороку здiйснює перенесення сум з iншого додаткового капiталу до складу 

нерозподiленого прибутку в розмiрi рiзницi мiж сумою амортизацiї, що розраховується 

виходячи з переоцiненої балансової вартостi активу, i сумою амортизацiї, що розраховується 

виходячи з первiсної вартостi активу. При вибуттi активу сума iншого додаткового капiталу, 

яка стосується цього активу, переноситься Товариством до складу нерозподiленого прибутку.  

 

На 31.12.2018 р. та 31.12.2017 р. резерв переоцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй 

вiдображено iз врахуванням амортизацiї резерву переоцiнки, що вiдображається у звiтi про 

власний капiтал у рядку "Iншi змiни в капiталi". У 2018 роцi сума такою амортизацiї резерву 

переоцiнки становила 2 637 тис. грн. 

 

Резервний капiтал 

 

Станом на 31.12.2018 р. резервний капiтал Товариства складає 9 731 тис.грн. (станом на 

31.12.2017 - 9 731 тис. грн.). 

 

17. Зобов'язання з виплат персоналу 

 

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

 

 2018 2017 

 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 7 593 5 766 

 

Поточнi забезпечення витрат персоналу 10 989 356 

 

Всього 18 582 6 122 

 

 

 

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 нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по пенсiйним виплатам, визнанi у 



звiтi про сукупний дохiд, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати по пенсiйним 

виплатам включенi у витрати на зарплату та вiдповiднi витрати у складi собiвартостi 

реалiзованої продукцiї. Витрати по вiдсотках вiдображенi в статтi фiнансових витрат. 

Актуарнi збитки включенi до складу iншого сукупного доходу. 

 

 

 

 

 

 

 

"Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi". 

 

 

 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати 2018  

 

  2017 

 

Вартiсть поточних послуг 123 122 

 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (0) (697) 

 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 883 797 

 

Всього витрат по виплатам 1 006 222 

 

   

 

 

 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

 

 

 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2018 2017 

 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 6 088 4 980 

 

Вартiсть поточних послуг 123 122 

 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 883 797 

 

Актуарнi збитки, визнанi у складi iншого сукупного доходу 579 1400 

 

Оплаченi зобов'язання (532) (514) 

 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (0) (697) 

 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 7 141 6 088 

 



 

 

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. 

 

У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по iншим довгостроковим виплатам, 

визнанi у звiтi про сукупнi доходи та збитки, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан у 

вiдношеннi даного плану. Витрати по даним виплатам включенi у витрати на зарплату та 

вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. Витрати по вiдсотках 

вiдображенi в статтi фiнансових витрат. Актуарнi збитки включенi до складу iншого 

сукупного доходу. 

 

 

 

"Iншi довгостроковi винагороди". 

 

Суми, визнанi у звiту про фiнансовi результати 2018 2017 

 

Вартiсть поточних послуг 91 63 

 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 133 102 

 

Всього витрат по виплатам 224 165 

 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2018 2017 

 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 918 637 

 

Вартiсть поточних послуг 91 63 

 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 133 102 

 

Актуарнi прибутки (збитки), визнанi у складi iншого сукупного доходу 4 116 

 

Оплаченi зобов'язання (1) (0) 

 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 1 145 918 

 

 

 

Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким 

чином: 

 

 

 

 2018 2017 

 

Ставка дисконтування 14,0% 14.5% 



 

Ставка iнфляцiї 10.0% 11.0% 

 

Плиннiсть кадрiв 12.0% 12.0% 

 

% збiльшення розмiру зарплати та пенсiї 5,3% 6% 

 

Смертнiсть  97% 97% 

 

Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй Згiдно законодавства України 

 

 

 

 

 

   

 

Аналiз чутливостi за пенсiйними планами 

 

Актуарний метод передбачає використання рiзних припущень щодо ставки дисконтування, 

зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i зростання пенсiй, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв в майбутньому. 

 

Припущення про розмiр ставки дисконтування та iнших параметрiв приводять до виникнення 

невизначеностей в оцiнках, в результатi чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як в сторону їх зменшення, так i - збiльшення.  

 

Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал 

використовує власнi припущення при розрахунку зобов'язань на кожну звiтну дату. Фактичнi 

результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату. 

 

Ставка дисконту розраховується на основi ринкової доходностi на звiтну дату високоякiсних 

державних облiгацiй, скоригованої на оцiненi впливи рiзниць у строках обiгу та погашення. 

 

Темпи зростання заробiтної плати та пенсiй ?рунтується на очiкуваних майбутнiх темпах 

iнфляцiї в Українi, опублiкованих у вiдкритих джерелах. Данi показники є схильними до 

макроекономiчних та полiтичних ризикiв. 

 

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. 

 

Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 

 

 2018 2017 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  2 879  9 183 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 578 1 841 

 



Всього 3 457 11 024 

 

  

 

Зобов'язання по резерву невикористаних вiдпусток та невиплачених премiй представленi в 

поточнiй кредиторськiй заборгованостi за розрахунками з оплати працi.  

 

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод  вiдображенi у примiтках 22, 23, 24. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Групи по категорiям згiдно наведена у таблицi 

нижче за 2018 та 2017 роки: 

 

  2018 2017 

 

Робочi 311 307 

 

Керiвники 62 62 

 

Фахiвцi 97 97 

 

Разом середня кiлькiсть працiвникiв  470 466 

 

 

 

18. Iншi довгостроковi зобов'язання, позики та займи 

 

Станом на 31 грудня 2018 року позики були представленi таким чином:   

 

       31 грудня 2018  року 

 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта

 Ефективна % ставка Залишок (тис.грн.) 

 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США

 18% 27 134 

 

Всього      27 134 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2017 року позики були представленi таким чином:   

 

       31 грудня 2017 року 

 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта

 Ефективна % ставка Залишок (тис.грн.) 

 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США

 18% 27 506  

 

Всього      27 506 



 

 

 

Протягом 2018 року руху кредитних коштiв не було, тобто залишок коштiв станом на 

31.12.2018 р. у валютi не змiнився та становить 980 тис. доларiв США. Зменшення суми 

зобов'язання по позикам пов'язано зi змiною курсу долара до гривнi.  

 

Загальна сума нарахованих вiдсоткiв щодо зазначеної позики у 2018 роцi становила 4 862 тис. 

грн. (177,38 тис. доларiв США.) та визнана у фiнансових витратах (Примiтка 28). 

 

Протягом 2018 року Товариство не отримувало короткостроковi кредити банкiв. (Примiтка 

28). 

 

Довгостроковi зобов'язання в 2018 роцi складають 66 тис. грн за мировою угодою та будуть 

погашенi до 31.12.2020 р. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями на 31.12.18 р. 

склала 27 212 тис. грн. (на 31.12.17 - 19 тис. грн.). 

 

19. Торгова кредиторська заборгованiсть  

 

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованiсть включала наступне: 

 

 

 

 2018 2017 

 

Торгова кредиторська заборгованiсть 141 730 85 072 

 

Всього 141 720 85 072 

 

 

 

20. Iншi поточнi зобов'язання 

 

 2018 2017 

 

Аванси отриманi 38 55 

 

Всього  38 55 

 

   

 

   

 

 2018 2017 

 

Розрахунки з податку на прибуток 3 071 570 

 

Розрахунки з ПДВ та iншими податками 4 095 2 099 

 



Всього по розрахункам з бюджетом 7 166 2 669 

 

 

 

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

зобов'язання: 

 

 2018 2017 

 

Заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам 24 842 20 162 

 

Розрахунки з iншими кредиторами 144 523 137 720 

 

Розрахунки з пiдзвiтними особами - - 

 

Всього 169 365 157 882  

 

 

 

21. Виручка вiд реалiзацiї  

 

Станом на 31 грудня Виручка вiд реалiзацiї включала наступне: 

 

 2018 2017 

 

Виручка вiд реалiзацiї брухту 5 993 904 4 402 411 

 

Доходи вiд наданих послуг  227 692 140 003 

 

Iншi доходи - - 

 

   Всього  6 215 079 4 542 414 

 

 

 

22. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

 

Станом на 31 грудня собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала наступне: 

 

 2018 2017 

 

Сировина (Матерiали) 32 989 1 060 108 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 48 883 42 337 

 

Енерговитрати та комунальнi витрати 9 383 10 779 

 

Амортизацiя основних засобiв 9 097 11 416 

 

Ремонт та обслуговування основних засобiв 25 685 10 015 

 



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

(Примiтка 17) - - 

 

Витрати (прибуток) за минулi послуги (Примiтка 17) - - 

 

Iншi загальновиробничi витрати  31 901 28 750 

 

Собiвартiсть товарiв 5 962 002 3 249 579 

 

Змiна залишкiв запасiв  1 911 8 171 

 

Всього  6 121 851 4 421 155 

 

 

 

23. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати 

 

Станом на 31 грудня адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Витрати на страхування та охорону 9 015 7 152 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 34 747 27 492 

 

Витрати на вiдрядження 335 490 

 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 839 1 330 

 

Комiсiйнi банкiв 100 74 

 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 829 432 

 

Комунальнi послуги 691 744 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 2 003 1 282 

 

Оренда  18 815 17 991 

 

Ремонт та обслуговування 4 971 800 

 

Податки 157 1 555 

 

Iншi витрати 2 412 2 538 

 

Всього 74 914 61 880 

 

 

 

24. Витрати на реалiзацiю та збут 

 



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

 

 2018 2017 

 

Транспортнi витрати 2 271 2 327 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування   

 

Резерв сумнiвних боргiв   

 

Iншi витрати 502 345 

 

Всього  2 773   2 672 

 

   

 

 

 

25. Iншi операцiйнi доходи 

 

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi доходи включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  11 288 

 

Чистий прибуток / (збиток) вiд реалiзацiї основних засобiв    

 

Iншi 19 563 14 273 

 

Всього 19 574 14 561 

 

 

 

26. Iншi операцiйнi витрати  

 

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi витрати включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Знецiнення необоротних активiв - - 

 

Знецiнення та списання запасiв 532  

 

Витрати по операцiям соцiального характеру 692 691 

 

Пенi та штрафи 611 150 

 

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

заборгованостi, авансам виданим 1 765 6 653 

 



Збитки вiд курсової рiзницi 0 2 144 

 

Збитки вiд нестач та втрат 3 438 17 845 

 

Амортизацiя невиробничих необоротних активiв 5 541 4 346 

 

Iншi виплати працiвникам та нарахування на них 4 525 2 257 

 

Iншi послуги 10 589 3 927 

 

Iншi операцiйнi витрати 9 350 7 478 

 

Всього 37 043 45 491 

 

 

 

27. Фiнансовi доходи 

 

Станом на 31 грудня фiнансовi доходи включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Вiдсотковi доходи вiд банку за користування коштами 70 67 

 

Всього 70 67 

 

   

 

 

 

28. Фiнансовi витрати 

 

Станом на 31 грудня фiнансовi витрати включали наступне: 

 

 2018 2017 

 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними  виплатами (Примiтка 17) 1 030 949 

 

Вiдсотки по кредитам та позикам 4 862 4 814 

 

Всього  5 892  5 763  

 

 

 

29. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

 

Середовище дiяльностi та ризики, притаманнi Українi 

 

На ринки країн, якi розвиваються, такi як Україна, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, 

правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш 

розвинутими ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на провадження 



господарської дiяльностi в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн та iснує можливiсть 

їх довiльного тлумачення. Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою 

залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд 

країни, разом зi змiнами в юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У 

результатi вище означеного, дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з 

розвиненою ринковою економiкою. 

 

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася за останнi роки. Полiтичнi та 

соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до 

поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та 

подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого 

стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України. З 2014 року, пiсля девальвацiї 

нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на 

операцiї з обмiну валют, а також здiйснив перехiд на режим плаваючого ринкового курсу 

обмiну. Всi цi фактори призвели до значного погiршення лiквiдностi та достатньо жорстких 

умов кредитування. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи 

важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 

економiку України. 

 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 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. Управлiнський персонал вважає, що такий вплив на 

Товариство є не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi 

та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

управлiнського персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з впливом 

подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 

 

Зобов'язання за контрактами 

 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало контрактних зобов'язань 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 31.12.2018р. 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 31.12.2018р. Товариством в якостi забезпечення договорiв поруки Товариства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого склала 142 675 

тис.грн., та оборотнi активи (запаси) на загальну суму 22 669 тис.грн. 

 

Податковi та регулятивнi ризики 

 

Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне 

трактування, а в деяких випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дiю суттєвi змiни 

до податкового законодавства, якi суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та 

податком на прибуток пiдприємств. 

 

У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi мiсцевi фiскальнi органи 

придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне 

податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його 

непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законiв та 

нормативних вимог може призвести до накладання суттєвих штрафiв та нарахування значної 

пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi 

зобов'язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями 

можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. 

 

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та Мiнiстерством фiнансiв i iншими 

державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi за законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати 

пеню та вiдсотки. 

 

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для 

країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Керiвництво Товариства вважає, що 

податковi зобов'язання визнанi у цiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, ?рунтуючись на 

власнiй iнтерпретацiї податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. 

Однак, iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на 

фiнансову звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх 

iнтерпретацiй, можуть бути суттєвими. 

 

Питання, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища. 

 

На даний момент Товариство не складає довгострокового плану по вiдповiдностi за 

природоохоронними заходами, оскiльки в законодавствi вiдсутня чiтко прописана система 

заходiв щодо дотримання його вимог. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути 

внаслiдок змiн суттєвих норм i законодавства, а також судових процесiв, не пiдлягають оцiнцi, 

але можуть надати суттєвий вплив. При iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог 

дiючого законодавства керiвництво вважає, що значнi зобов'язання, якi  б виникали  



внаслiдок  нанесення збитку навколишньому середовищу, вiдсутнi. 

 

30. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

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

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

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

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

придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

 

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: 

 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) Юридична особа, що контролює Товариство 

 

САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) Юридична особа, 

що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

 

СТIЛ. УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"  Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "МЗ"ДНIПРОСТАЛЬ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 



 

ТОВ "IНТЕРПАЙП -М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М") Юридична особа, що перебуває пiд 

спiльним контролем з Товариством 

 

ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН") Юридична особа, 

що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

 

IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) Юридична особа, що перебуває пiд 

спiльним контролем з Товариством 

 

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

особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

 

IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) Юридична 

особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

 

КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

IНТЕРПАЙП М.I,  ФЗI (INTERPIPE M.E, FZE) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

ТОВ "НВЦ"ЯКIСТЬ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

 

ТОВ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

 

 

Обсяги операцiй з пов'язаними сторонами за 2018 р. та за 2017 р. представлено наступним 

чином (у тис. грн. без ПДВ). 

 

 

 

Заборгованiсть з пов'язаними сторонами, що склалася вiдповiдно до вище приведених 

операцiй мiж пов'язаними сторонами, представлена наступним чином на кiнець 2018 та кiнець 

2017р. (у тис. грн.): 

 

 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2018 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2017

 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2018 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2017 

 

Особи  що здiйснюють контроль АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 51 976 47 668 0

 0 

 



Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 186 398 167 

049 146 429 147 343 

 

 238 374 214 717 146 429 147 343 

 

 Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2018 Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2017

 Продаж товарiв, робiт, послуг у 2018 Продаж товарiв, робiт, послуг у 2017 

 

Особи  що здiйснюють контроль АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"      

   

 

Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 37 477 47 793 6 

187 158 4 492 212 

 

 37 477 47 793 6 187 158 4 492 212 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 93% торгової дебiторської заборгованостi складала дебiторська 

заборгованiсть вiд одного основного покупця - пiдприємства пiд спiльним контролем, та на 31 

грудня 2017 року: 95% вiд одного основного покупця - пiдприємства пiд спiльним контролем. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 77% торгової кредиторської заборгованостi, складала 

кредиторська заборгованiсть вiд одного контрагента - пiдприємства пiд спiльним контролем, 

та на 31 грудня 2017 року: 80% вiд одного контрагента - пiдприємства пiд спiльним 

контролем. 

 

Оцiнка активiв i зобов'язань мiж пов'язаними сторонами здiйснюється за методом балансової 

вартостi. Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснюються за контрактними цiнами.  

 

Виплати ключовому управлiнському персоналу 

 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Товариства у виглядi короткострокової 

винагороди за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 року, не нараховувалась. Вiдповiдно 

короткострокова винагорода за 2017 рiк становила 3 716 тис. грн., i була включена до складу 

адмiнiстративних витрат. 

 

Поточнi виплати Товариства управлiнському персоналу у 2018 роцi склали 7 333 тис. грн., у 

2017 роцi 5 042 тис. грн. 

 

У 2018 р. та у 2017 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацiй вiд Товариства. 

 

31. Перерахунок порiвняльної iнформацiї 

 

Товариство затвердило фiнансову звiтнiсть станом на i за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 

року. Пiсля дати затвердження Товариство виявило неточностi у iнформацiї за попереднi 

звiтнi перiоди, якi завдали впливу на звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року. Цi 

неточностi були вiдображенi ретроспективно у цiй фiнансовiй звiтностi станом на i за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2017 року. Вплив таких коригувань на фiнансовий стан на 31 грудня 

2016 року, звiт про прибутки або збитки та  звiт про рух грошових коштiв за рiк, який 

закiнчився на зазначену дату, не є суттєвим, тому Товариство не подає порiвняльну 



iнформацiю на цю дату i за вiдповiднi перiоди. 

 

 Вплив внесення ретроспективних коригувань до  звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 

2017 року був представлений таким чином: 

 

 

 

У тис. грн.     

 

  На 31 грудня 2017 року, вiдображено ранiше Внесення коригувань та змiни 

класифiкацiй на 31 грудня 2017, скориговано 

 

АКТИВИ         

 

Нематерiальнi активи 1000 1648 (  557  ) 1091 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 8875 (  2325  ) 6550 

 

Основнi засоби 1010 192780 (  227  ) 192553 

 

Запаси 1100 48809 25 48834 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:   -   - 

 

    за виданими авансами 1130 88074 (  84  ) 87990 

 

 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ та ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         

 

Капiтал у дооцiнках 1405 34544 (  1079  ) 33465 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 67936 (  1812  ) 66124 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:         

 

товари, роботи, послуги 1615 93565 115 93680 

 

розрахунками з бюджетом 1620 2920 36 2956 

 

розрахунками зi страхування 1625 1900 (  53  ) 1847 

 

розрахунками з оплати працi 1630 9556 (  286  ) 9270 

 

Поточнi забезпечення  

 

1660 

 

 906 (  89  ) 817 

 

Вплив внесення ретроспективних коригувань до звiту про прибутки або збитки за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином: 

 



 

 

В тис. грн.     

 

   2017 рiк, вiдображено ранiше Внесення коригувань та змiни класифiкацiй

 2017 рiк, скориговано 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (  4572576  ) (  283  )

 (  4572859  ) 

 

Адмiнiстративнi витрати 2130 (  64907  ) (  625  ) (  65532  ) 

 

Чистий фiнансовий результат:         

 

    прибуток 2350 24535 (  908  ) 23627 

 

 

 

32. Фiнансовi iнвестицiї  

 

Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" у цiннi папери 

iнших пiдприємств:  

 

 

 

№ з/п Найменування пiдприємства Iдентифiкацiйний код юридичної особи

 Мiсцезнаходження Розмiр вкладу  

 

АТ "IНТЕРПАЙП  

 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

 

    грн. % статутного  

 

капiталу 

 

1. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДГIДРАВЛIКА" 05790352 вул. 

Мельницька, 28 А,  

 

м. Одеса,  

 

Україна, 65005 140 187,00 0,83 

 

2. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" 19277566 вул. 

Петропавлiвська, 34,  

 

м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 08401 261 805,83 1,838 

 

3. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРИННI РЕСУРСИ" 24714951 вул. 

Виставочна, 2Г,  

 



м. Кропивницький,  

 

Україна, 25014 1 924,50 0,045 

 

4. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ РАДIОЗАВОД" 14313949

 вул. Залiзнична, 5,  

 

м. Жовтi Води,  

 

Україна, 52208 171 594,38 0,865 

 

 

 

 Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" в дочiрнi 

пiдприємства:  

 

 

 

№ з/п Найменування пiдприємства Iдентифiкацiйний код юридичної  

 

особи Мiсцезнаходження Розмiр вкладу  

 

АТ "IНТЕРПАЙП  

 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

 

    грн. % статутного  

 

капiталу 

 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ"* 32474002 вул. А.Лiньова, 81а,  

 

м. Луганськ, Україна, 91021 3 250 478,00 100 

 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 14060626 вул. 

Бiологiчна, 7,  

 

м. Харкiв, Україна, 61030 149 850,00 99,9 

 

 

 

 

 

 Фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" в асоцiйованi пiдприємства 

вiдсутнi.  

 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери других та дочiрнiх пiдприємств знецiнено та 

облiковуються за нульовою вартiстю.  



 

33. 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 Товариством 

господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2018 року офiцiйний курс гривнi, встановлений 

Нацiональним банком України, складав 27,6883 грн. за один долар США (31 грудня 2017 року 

- 28,0672 грн. ). 

 

Валюта (курс) 31 грудня 2018 року Середнiй курс 2018  31 грудня 2017 року Середнiй 

курс 2017  

 

Гривня/долар США 27,6883 27,2005 28,0672 26,5966 

 

Гривня/євро 31.7141 32.1429 33.4954 30.0042 

 

Гривня/росiйський рубль 0.39827 0.436 0.48703 0.456 

 

 

 

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. 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 року в тис. грн. 

 

 

 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

 

 гривнi долари США рублi євро  

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 16 - - - 16 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 155 134 - - - 155 

134 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 715 - - - 2 715 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 222 - - - 222 



 

Фiнансовi активи 158 084 -   - -  158 084 

 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 66 -  -  - 66 

 

Довгостроковi забезпечення 7 593  -  -  - 7 593 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 78 27 134  -

  - 27 212 

 

Поточнi забезпечення 10 989  -  -  - 10 989 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 141 730  - -  -

 141 730 

 

Розрахунки з iншими кредиторами 38  -  - - 38 

 

Фiнансовi зобов'язання 160 494 27 134 - - 187 628 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2017 року в тис. грн. 

 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

 

 гривнi долари США рублi євро  

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 17 - - - 17 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 154 101 - - - 154 

101 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 887 - - - 2 887 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 080 - - - 2 080 

 

Фiнансовi активи 159 085 -   - -  159 085 

 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 188 27 506  -  - 27 694 

 

Довгостроковi забезпечення 5 766  -  -  - 5 766 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 19 -  -

  - 19 

 

Поточнi забезпечення 356  -  -  - 356 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 85 072  - -  - 85 

072 

 

Розрахунки з iншими кредиторами 55  -  - - 55 



 

Фiнансовi зобов'язання 91 456 27 506 - - 118 962 

 

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. 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, 

яку пiдприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської 

заборгованостi та реалiзацiї iнших активiв. 

 

 

 

 2018          2017 

 

Грошi та їх еквiваленти 222 2080 

 

Поточнi зобов'язання i забезпечення 360 165 257 285    

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0006 0,0081 

 

У 2018 роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi зменшився i становить 0,0006 (у 2017 роцi 

вiдповiдно 0,0081). 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на 31 грудня  2018 та 

2017 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

 

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. 

 

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. 

 

Товариство використовує наступну iєрархiю для визначення джерел справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки (Примiтка 5): 

 

o Рiвень 1: цiни на активних ринках по iдентичним активам та зобов'язанням (без 

будь-яких коригувань); 

 

oРiвень 2: iншi методи, усi вихiднi данi якi значно впливають на справедливу вартiсть, 

спостерiгаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, i 

 

o Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що роблять iстотний вплив на 

справедливу вартiсть, якi не ?рунтуються на спостережуванi ринкової iнформацiї 

(неспостереженi вихiднi данi). 

 

Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а 

також переходiв до / з Рiвня 3. 

 

У Товариства немає фiнансових iнструментiв, якi облiковуються та мають бути оцiненими на 

31.12.2018 р. за справедливою вартiстю. 

 

Ризик змiни вiдсоткових ставок 

 

Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати 

Товариства зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. 

Товариство не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння 

своїм ризиком змiни вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов'язання 

Товариства мають фiксованi ставки. 

 

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. 

 

Товариство сформувало у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї 

торгової дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 

торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є 

безнадiйною. Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених 

залишкiв. 



 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами, розмiщеними в банках, та iншими 

банкiвськими вкладами, визначається с урахуванням оцiнки кредитного ризику Товариством 

на звiтну дату та контрактного строку дiї фiнансового iнструменту.  

 

Якщо станом на звiтну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного ризику 

за банкiвськими розмiщеннями з моменту первiсного визнання, то резерв пiд очiкуванi збитки 

визначається виходячи з 12-мiсячних очiкуваних збиткiв. У разi значного зростання 

кредитного ризику резерв пiд очiкуванi збитки визначається виходячи з очiкуваних збиткiв 

протягом усього перiоду iснування активу. 

 

Для розрахунку резерву грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених в банках, та iнших 

банкiвських вкладiв, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи iнформацiю щодо 

iндивiдуальних рейтингiв банкiв, що публiкуються провiдними рейтинговими агентствами у 

вiльному доступi (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявностi бiльш нiж одного 

iндивiдуального  рейтингу, обирається найнижчий рейтинг. При вiдсутностi у банку 

iндивiдуального рейтингу вiн обирається на рiвнi не вище суверенного рейтингу України.  

Пiсля визначення рейтингу банку на звiтну дату за допомогою перехiдної таблицi щодо 

середнiх значень ймовiрностi дефолту контрагентiв, що публiкується агентством 

Standard&Poor`s або iншими мiжнародними рейтинговими агентствами у вiльному доступi, 

використовується значення ймовiрностi дефолту, як вiдсотку для нарахування резерву за 

активом (за необхiдностi зважуючи отриманий коефiцiєнт резервування на термiн фiнансового 

активу).  

 

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. 

 

Структура капiталу Товариства включає в себе власний капiтал, який включає статутний 

капiтал (Примiтка 16), додатковий вкладений капiтал (Примiтка 16), резервний капiтал та 

нерозподiлений прибуток. 

 

Товариство проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт фiнансування, який 

розраховується як сума зобов'язань Товариства подiлена на загальну суму власного капiталу i 

характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. 

 

 2018 2017 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання                                                 7 659 33 

460 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть                           360 165 257 285 

 



Разом зобов'язання 367 824 290 745 

 

Власний капiтал                                                                             186 

805  200 280  

 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 2,0 1,5 

 

Товариство також 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. 

 

 2018 2017 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 7 659 33 460 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 360 165 257 285 

 

Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити  (222) (2 080) 

 

Чистi зобов'язання 367 602 288 665 

 

Власний капiтал (Чистi активи) 186 805  200 280  

 

Капiтал i чистi зобов'язання 554 407 488 945 

 

Коефiцiєнт платоспроможностi 0,66 0,59 

 

34. Подiї пiсля звiтної дати та затвердження фiнансової звiтностi. 

 

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

значних подiй, якi б потребували коригування фiнансової звiтностi або додаткового 

вiдображення у примiтках. 

 

 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена та затверджена до випуску 15 лютого 2019 року. 

 

 

 

Керiвник        Макаренко Валентин Iванович 

 

      

 



      

 

Головний бухгалтер      Новiкова Тетяна Павлiвна" 

 

 

 

До п.30. Змiсту: АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" у складi рiчної iнформацiї розкриває 

фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а 

саме: повний комплект рiчної фiнансової звiтностi та повний комплект рiчної консолiдованої 

фiнансової звiтностi. При цьому рiчна фiнансова звiтнiсть має мiстити консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою), та окремо свою власну 

фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою).  Для цiлей формування 

повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, яка пiдтверджена 

аудитором (аудиторською фiрмою) у примiтках до Змiсту розкрито "Звiт незалежного 

аудитора щодо аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року": 

 

" ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо аудиту фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2018 року 

 

 

 

Власникам цiнних паперiв 

 

Управлiнському персоналу АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (для подання до НКЦПФР) 

 

 

 

Думка iз застереженням  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"( далi - Товариство), яка включає:  баланс (звiт про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний 

дохiд), звiт про змiни у власному капiталi, звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, i примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий опис значущих 

облiкових полiтик.  

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р № 

996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням  

 

Балансова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2018 року становить 189616 

тис. грн. i станом на 31.12.2017 року - 189345 тис. грн. 



 

Товариство, вiдповiдно до облiкової полiтики, обрало модель переоцiнки для оцiнки основних 

засобiв, що вимагає проведення переоцiнок iз достатньою регулярнiстю, щоб балансова 

вартiсть основних засобiв на дату балансу не вiдрiзнялась вiд їхньої справедливої вартостi 

(Примiтка 4.8). Остання переоцiнка основних засобiв, як зазначено у роздiлi "Капiтал в 

дооцiнках" Примiток до фiнансової звiтностi була проведена в 2012 роцi. Аналiз економiчного 

становища України у перiод з дати останньої переоцiнки основних засобiв Товариства до дати 

балансу свiдчить про: зростання рiвня iнфляцiї протягом 2014-2018 рокiв, девальвацiю гривнi, 

зростання ринкових цiн, у тому числi на металургiйну продукцiю, вартiсть будiвельних робiт. 

Зазначенi чинники могли мати потенцiйний вплив на змiну справедливої вартостi основних 

засобiв Товариства. Ми не отримали достатнi й належнi аудиторськi докази щодо 

справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2018 р. Вiдповiдно, ми не мали змоги 

визначити, чи була потреба в коригуваннi балансової вартостi основних засобiв та 

вiдповiдному коригуваннi у складi елементiв власного капiталу, а також елементiв, що 

формують звiт про сукупний дохiд та звiт про змiни у власному капiталi. Фiнансова звiтнiсть 

Товариства не розкриває належно iнформацiю про це питання. Ми не маємо можливостi 

оцiнити вартiсний вплив цього питання на вiдповiднi елементи фiнансової звiтностi 

Товариства. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017 рокiв) у 

якостi Нацiональних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики 

професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для Бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ), та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого  аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. Ми  

 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

 

Ключовi питання аудиту  

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

За винятком питання, зазначеного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на примiтку "Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi" до 

цiєї фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що вплив економiчної кризи та полiтичної 

нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання, неможливо 

передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку 

України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.  

 

Як зазначено в Примiтцi 30, Товариство має iстотнi залишки за розрахунками з пов'язаними 

особами  та значнi  операцiї зi своїми пов'язаними особами. 



 

Наша думка не мiстить жодних застережень з цих питань 

 

Iншi питання 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по 

вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для Бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), етичними вимогами, 

застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Рiшення щодо призначення нас аудиторами та  

укладання договору з ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв" прийнято на засiданнi Наглядової 

Ради Товариства вiд 12.09.2018 року (Протокол №156). Загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв, з урахуванням продовження повноважень та повторних 

призначень, складає один рiк. 

 

Обсяг нашого аудиту охоплював фiнансову звiтнiсть Товариства як окремого суб'єкта 

господарювання. В ходi аудиту ми визначили рiвень суттєвостi та оцiнили ризики суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi. Ми проводили аудит з метою отримання об?рунтованої 

впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилки 

або шахрайства. Викривлення вважаються суттєвими, якщо вони окремо чи в сукупностi 

можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. ?рунтуючись на своєму професiйному судженнi, ми встановили певнi 

кiлькiснi пороговi значення для суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi  фiнансової 

звiтностi в цiлому у  розмiрi 37 329 тис. грн. 

 

Ми визначили вказану суттєвiсть як середнє арифметичне значення наступних показникiв: 

 

          2% чистого прибутку, 

 

          1% чистого доходу вiд реалiзацiї, 

 

          2 % середньорiчної валюти балансу, 

 

          5% середньорiчної вартостi власного капiталу, 

 

          2 % суми загальних витрат. 

 

Отриманий показник ми зменшили на 10 вiдсоткiв з метою врахування аудиторського ризику, 

який ми визначили, як низький. 

 

Обсяг нашого  аудиту був визначений нами таким чином, щоб мати змогу висловити нашу 

думку про фiнансову звiтнiсть з урахуванням структури Товариства, облiкових процесiв та 

механiзмiв контролю, а також сфери дiяльностi Товариства.   

 

Аудиторськi процедури, що ми застосовували зокрема включали: детальне тестування 

операцiй i залишкiв на кiнець перiоду, спостереження, опитування, перерахунки, аналiтичнi 

процедури 

 

Ми отримали розумiння Товариства i його середовища для того, щоб виявити i оцiнити ризики 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, ми оцiнили 

бiзнес-ризики та ризики не виявлення, притаманнi для аудиту фiнансової звiтностi.  



 

Питання, якi потребували нашої особливої уваги, ми вiдобразили в нашому аудиторському 

звiтi в параграфах: "Думка iз застереженням", "Ключовi питання" та "Пояснювальний 

параграф". 

 

Пiд час проведення аудиту нами не були встановленi значнi труднощi, чи обмеження, 

встановленi управлiнським персоналом. 

 

Пiд час проведення аудиту нами не були встановленi будь-якi значнi випадки недотримання 

Товариством вiдповiдних вимог законiв, нормативних актiв та положень установчих 

документiв. Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi випадки шахрайства. 

 

Цей звiт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї ( на яку 

покладено функцiї аудиторського комiтету). 

 

Ми не надавали АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "IНТЕРПАЙП  ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" послуги, забороненi законодавством України. 

 

Iнша iнформацiя  

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.  Iнша 

iнформацiя включає: 

 

- Звiт про управлiння (до окремої фiнансової звiтностi), який ми отримали разом з фiнансовою 

звiтнiстю Товариства;  

 

Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (але не мiстить фiнансову звiтнiсть та наш 

аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi),  що, як очiкується, буде надана нам пiсля дати нашого 

звiту. 

 

Наша думка з застереженням щодо  фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю 

та ми не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi щодо цiєї iнформацiї. У зв'язку з 

проведенням нами аудиту  фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi iз 

згаданою вище iнформацiєю, коли вона нам буде надана, та у розглядi питання про те, чи 

наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та фiнансової звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих 

суттєвих викривлень.   

 

Ми ознайомились з iнформацiєю, наведеною управлiнським персоналом в Звiтi про 

корпоративне  управлiння. Ми не виявили фактiв, якi необхiдно зазначити у нашому звiтi. 

 

Якщо при ознайомленнi з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, ми дiйдемо висновку, 

що в нiй мiститься суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома тих кого надiлено 

найвищими повноваженнями.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 



щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатiв цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик  невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлювання думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 



примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважитись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо  законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Метелева 

Свiтлана Євгенiвна 

 

 

 

Директор                                                                     

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв"                                                                    

Л.В.  Рубаненко  

 

(сертифiкат аудитора серiї А №000225  

 

виданий рiшенням АПУ №12 вiд 17.02.1994р. 

 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та  

 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101543)                                        
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С.Є. Метелева 

 

                                                                                                        

(сертифiкат аудитор  серiї  А№003922 

 

виданий рiшенням АПУ №82 вiд 24.09.1999 р 



 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та  

 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101553.) 

 

 

 

Основнi вiдомостi про суб'єкт аудиторської дiяльностi: 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Харкiв" 

 

Код ЄДРПОУ 22628041   

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 0186  

 

Мiсцезнаходження:     61001, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5 

 

e-mail:office-rubanenko@ukr.net 

 

тел./факс (057) 728 57 17, 714 09 17 

 

Дата видачi Звiту незалежного аудитора                        11 березня  2019 року "     

 

 

 

 

 

До п.31. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски боргових цiнних паперiв, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом), тому рiчна фiнансова 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня. 

 

До п.33. Змiсту: у Товариства вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, 

укладенi акцiонерами Товариства, тому iнформацiя не розкривається. 

 

До п.34. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою 

чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством тому така 

iнформацiя не розкривається.  

 

До п.36. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - так як Товариство 

випускiв iпотечних облiгацiй не здiйснювало. 

 

До п.37. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття в тому 

числi iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо 

спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 



складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй 

за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо 

пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 

iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - так як Товариство випускiв iпотечних 

облiгацiй не здiйснювало. 

 

До п.38. Змiсту: у Товариства вiдсутня 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 тому, що 

Товариство випускiв iпотечних облiгацiй иа iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 

До п.39. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Товариство 

випускiв iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 

До п. 40. Змiсту:  у Товариства вiдсутня Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, так як 

Товариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 

До п.п.41-45. Змiсту: 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. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.05.1998 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 64876000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 448 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 38.32 - Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

 49.42 - Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

 305749 

3) Поточний рахунок 

 26009000009599 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 

 305749 

6) Поточний рахунок 

 26009000009599 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка 

металобрухту чорних металiв 

АВ №611303 12.10.2012 Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України 

 

Опис 

Згiдно дiючого законодавства даний вид лiцензiї видається 

безстроково. Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої 

лiцензiї немає оскiльки лiцензiя видана безстроково. У разi наявностi 



потреби дiя лiцензiї буде подовжена. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32474002 

4) Місцезнаходження 

 вул. А. Лiньова, 81а, м. Луганськ, Україна, 91021 

5) Опис  

 АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є єдиним засновником ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" та володiє 100% часткою в статутному капiталi пiдприємства, що 

складає 3 250 478 (три мiльйони двiстi п'ятдесят тисяч чотириста сiмдесят вiсiм) гривень.  

Кожний учасник ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" має право: 

1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди); 

3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит 

додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

4) вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства; 

5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Загальнi збори учасникiв; 

6) вийти з Товариства, попередивши про це Загальнi збори учасникiв; 

7) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi 

Товариства одному або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому 

Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника 

пропорцiйно до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до 

складу майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний 

капiтал Товариства. 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" з червня 2014 року 

перебуває на територiї проведення антитерористичної операцiї (з 01.05.2018 року - територiя 

проведення операцiї Об'єднаних сил).  

 

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14060626 

4) Місцезнаходження 

 вул. Бiологiчна, буд. 7, м. Харкiв, Україна, 61030 

5) Опис  

 АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є одним iз засновникiв ТОВ "МЕТА" та володiє 

99,9% часткою в статутному капiталi пiдприємства, що складає 149 850,00 (сто сорок дев'ять 

тисяч вiсiмсот п'ятдесят) гривень. Основним видом дiяльностi ТОВ "МЕТА" є оброблення 

металевих вiдходiв та брухту. 

Кожний учасник ТОВ "МЕТА" має право: 



1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподiлi прибутку та отримувати частину прибутку вiд дiяльностi Товариства; 

3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського 

облiку та звiтностi; 

4) вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 

5) в першочерговому порядку одержувати продукцiю (послуги), вироблену Товариством; 

6) призначати та вiдкликати своїх представникiв на Загальнi збори учасникiв; 

7) вийти з Товариства в порядку, встановленому Статутом; 

7) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi 

Товариства одному або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому 

Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника 

пропорцiйно до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 182/6350/18 Нiкопольський 

мiськрайонний суд 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

Биков Євген 

Дмитрович 

- Про вiдшкодування шкоди, 

заподiяної працiвником при 

виконаннi трудових обов'язкiв 

(7 546 891,82 грн.) 

 

Засiдання 

перенесено на 

12.04.2019 року 

Примітки: 

 

2 804/4832/17 Касацiйний 

адмiнiстративний 

суд Верховного 

Суду 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

Офiс великих 

платникiв ДФС м. 

Днiпро 

- Про визнання дiй 

протиправними, визнання 

неправомiрним та скасування 

податкових повiдомлень-рiшень 

(182 780 019,00 грн.) 

 

Касацiйна 

скарга 

залишена без 

руху 21.03.2019 

року 

Примітки: 

 

3 904/3912/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ТОВ "Днепр Мет" - Стягнення грошових коштiв (1 

663453,14 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

4 904/3913/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ТОВ "Асамiр ЛТД" - Стягнення грошових коштiв (2 

342 468,82 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

5 904/3914/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ТОВ "Сталь стронг" - Про встановлення належностi 

виконання зобовязання (476 

190,00 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

6 904/3915/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ТОВ "Сталь стронг" - Стягнення грошових коштiв (1 

588 120,65 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

7 904/3916/18 Господарський суд АТ "IНТЕРПАЙП ТОВ "Асамiр ЛТД" - Про встановлення належностi Завершено 



Днiпропетровської 

областi 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

виконання зобовязання (993 

876,47 грн.) 

 

Примітки: 

 

8 914/1932/18 Господарський суд 

Львiвської областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ПАТ "Укрзалiзниця" 

в особi Регiональної 

фiлiї "Львiвська 

залiзниця"м.Львiв 

- Стягнення грошових коштiв 

(214 745, 83 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

9 904/10136/17 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ПАТ "Українська 

залiзниця" 

Приднiпровська 

фiлiя 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

- Стягнення штрафу (3 103,00 

грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

10 904/1013317 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ПАТ "Українська 

залiзниця" 

Приднiпровська 

фiлiя 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

- Стягнення штрафу (3 103,00 

грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

11 904/9802/17 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ПАТ "Їзмаїльський 

завод 

таропакувальних 

виробiв "Дунай 

-ПАК" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

- Про стягнення (474 580,38 грн) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

12 916/4464/15 Господарський суд 

Одеської областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

ПАТ "Їзмаїльський 

завод 

таропакувальних 

виробiв "Дунай 

-ПАК" 

- Про визнання права власностi 

на майно. 

Завершено 

Примітки: 

 

13 904/690/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ 

"Могилiв-Подiльськ

е  ТОВ "Реал" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

- Про стягнення заборгованостi 

(20 005,57 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 



14 0440/5361/18 Третiй апеляцiйний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

України 

- Про визнання протиправним та 

скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (48 675 

115,50 грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 

15 904/2445/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "Покровський 

гiрничо-збагачуваль

ний комбiнат" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬ

КИЙ ВТОРМЕТ" 

- Про стягнення вартостi 

недостачi вантажу (7 

875,00грн.) 

 

Завершено 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 -,  - - - 

Примітки: 

В 2018 роцi контролюючими органами до АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" штрафнi санкцiї не 

застосовувались. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

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.  

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду: 

Скасовано вiддiл працi та заробiтної плати. 

Створено: службу головного технолога, допомiжну службу. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк склала 448 

осiб, а також  ТОВ "МЕТА"  - 35 осiб. 

 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом на кiнець 

2018 рiк склала 22 осiб. 

 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2018 

рiк склала 9 осiб. 

 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2017 рiк склав 59 345,9 тис.грн. 

 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 рiк склав 75 651,8 тис.грн.  

 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ТОВ "МЕТА" за 2017 рiк складає 3 068,4 грн. 

 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ТОВ "МЕТА" за 2018 рiк складає 3 713,0 грн. 

 

У 2018 роцi у порiвняннi з 2017 роком вiдбулося збiльшення фонду оплати працi на 16 305,9 тис. 

грн.  

 

У 2018 роцi у порiвняннi з 2017 роком вiдбулося збiльшення фонду оплати працi на 644,6 тис. 



грн. 

 

Змiни фонду оплати працi сталися за рахунок збiльшення посадових окладiв, доплат та       

надбавок.  

 

Розмiр середньої заробiтної плати у 2017 роцi складав 10 990 грн., а в 2018 роцi 14 072 грн. 

 

Розмiр середньої заробiтної плати ТОВ "МЕТА" у 2017 роцi складав 6 895 грн., а в 2018 роцi 8 

799 грн. 

 

Розмiр середньої заробiтної плати у  

 

ЯКIСНI ПОКАЗНИКИ ПЕРСОНАЛУ:  

 

Освiтня структура промислово-виробничого персоналу, в %:  

 

Вища - 30,1  

 

Середня-спецiальна - 20,0  

 

Професiйно-технiчна - 18,1 

 

Середня - 28,8.  

 

ВIКОВА СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ, В %  

 

До 30 рокiв - 15,9  

 

31-40 рокiв - 35,5  

 

41-50 рокiв - 20,4 

 

51-55 рокiв - 11,8  

 

56-60 рокiв - 11,2  

 

Старше 60 рокiв - 7,9  

 

Середнiй вiк на пiдприємствi - 42 роки.  

 

Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, 

залежно вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей, результатiв 

працi i господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у яких робiтники безпосередньо 

працюють. Постiйно ведеться аналiз середньої заробiтної плати всiх категорiй працiвникiв, 

вiдсотка виконання норм виробiтку, чисельностi працiвникiв. Пiдприємство не має 

заборгованостi з виплати заробiтної плати та оплати податкiв у бюджет i позабюджетнi фонди.  

 

Заробiтна плата виплачується щомiсяця без затримки.  

 

На 31.12.2018 р простроченої заборгованостi по нарахуваннях з заробiтної плати у позабюджетнi 

фонди не iснує. 



 

КАДРОВА ПОЛIТИКА ТОВАРИСТВА. 

 

Кадрова полiтика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб 

пiдприємства необхiдною кiлькiстю робiтникiв та службовцiв вiдповiдних професiй та 

квалiфiкацiї. Основнi засади цiєї полiтики, напрямки та порядок її реалiзацiї знаходять 

вiдображення у колективному договорi та у розпорядчо-органiзацiйних документах керiвництва 

пiдприємства. Вiдповiдно, на пiдприємствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, 

закрiплення та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.  

 

Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам на пiдприємствi 

проводиться планомiрна робота по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Ця робота 

здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i у стороннiх закладах фахової освiти. 

 

У 2018 роцi 253 працiвника пройшли навчання у закладах "УК Днiпробуд", "УК 

Харькiвжитлобуд", ДЗ "ДIПРО", ПП "Дiагностiка - 2010". 

 

Протягом 2018 року 40 робiтнику-учню вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 7 працiвникiв 

опанували другу професiю, пiдвищили квалiфiкацiю  206 робiтникiв.   

 

Працiвники пiдприємства, якi виявили бажання отримати вищу освiту та працювати пiсля цього 

на заводi, мають можливiсть укласти вiдповiдний договiр i навчатися у вузi за рахунок 

пiдприємства (у 2018 р. навчалося 8 осiб).  

 

З метою закрiплення кадрiв на пiдприємствi здiйснюються заходи з адаптацiї новачкiв на 

виробництвi, додаткового морального та матерiального заохочення фахiвцiв провiдних 

професiй, створення для працiвникiв сприятливих соцiально-культурних та побутових умов. 

 

Так, зокрема:  

 

- пiдтримуються традицiї наставництва, тобто закрiплення за учнями та молодими робiтниками 

досвiдчених фахiвцiв-наставникiв, якi надають новачкам необхiдну професiйну допомогу та 

психологiчну пiдтримку (у 2018 р. - 40 учням);  

 

Для задоволення iнших, крiм виробничих, iнтересiв робiтникiв заводу (молодi, вперш усього) 

проводяться спортивнi змагання (футбол, волейбол, тощо), екскурсiї, святкування видатних дат 

та iнше.  

 

З метою заохочення чинних працiвникiв, перед усiм - молодi, до професiонального 

самовдосконалення проводяться конкурси-змагання за звання "кращий за професiєю", у 2018 

роцi по 4 професiям. Переможцi та учасники таких конкурсiв отримують не тiльки вiдповiдну 

матерiальну винагороду, але й певнi гарантiї професiйного зросту, усi iншi учасники - неабиякi 

мотиви для подальшого поглиблення професiйної майстерностi. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет). 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 02660, м. Київ, вул.М.Раскової, 15, 6-й поверх. 

Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет) заснована у квiтнi 1999 року. 

Асоцiацiя представляє iнтереси понад 200 суб'єктiв пiдприємництва, обсяг дiяльностi яких 



становить понад 75% обiгу брухту й вiдходiв чорних металiв у країнi. 

УАВтормет - недержавне некомерцiйне i неприбуткове об'єднання пiдприємств створене для 

пiдтримки й захисту iнтересiв своїх членiв з урахуванням вiдповiдних загальнодержавних 

iнтересiв. Враховуючи, що всi суб'єкти виробничої дiяльностi, якi входять до складу Асоцiацiї, 

не є державними, УАВтормет фактично є єдиним у країнi дiючим органом, що координує 

дiяльнiсть цього сектора економiки. 

Асоцiацiя спрямовує свої зусилля в першу чергу на представництво та захист iнтересiв своїх 

членiв в центральних та мiсцевих органах законодавчої i виконавчої влади, координацiю 

дiяльностi суб'єктiв господарської дiяльностi з металобрухтом на внутрiшньому й зовнiшньому 

ринках, iнформацiйне забезпечення своїх членiв, першочерговiсть постачання металобрухту 

українському виробнику, збереження та полiпшення екологiчної ситуацiї в Українi, сприяння 

пiдвищенню ефективностi дiяльностi пiдприємств, зайнятих у сферi операцiй з металобрухтом, 

їхньої конкурентноздатностi, а також зменшення кримiналу в цiй сферi. Дiяльнiсть Асоцiацiї 

спрямована також на зниження рiвня корупцiї навколо господарської дiяльностi з 

металобрухтом, послаблення адмiнiстративного тиску на пiдприємства, особливо на 

регiональному рiвнi. 

Асоцiацiя бере активну участь в iнiцiюваннi, пiдготовцi та експертизi проектiв законодавчих i 

iнших нормативних документiв, спрямованих на регулювання пiдприємницької дiяльностi з 

металобрухтом. Тiсна взаємодiя з Комiтетами Верховної Ради України, Кабiнетом Мiнiстрiв 

України, Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України, Мiнiстерством промислової 

полiтики України, iншими мiнiстерствами й вiдомствами дозволяє узгодити багато питань , якi 

iнiцiюють члени Асоцiацiї. Водночас УАВтормет постiйно проводить роботу щодо обмеження 

невиправданого адмiнiстративного втручання в сферу господарювання з металобрухтом.  

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" вступило до Асоцiацiї та є її членом. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство самостiйно здiйснює господарську дiяльнiсть та не проводить спiльної дiяльностi з 

iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi принципи облiкової полiтики:  

Методологiчна основа. 

Методологiчною основою Облiкової полiтики є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi 

- "МСФЗ").  МСФЗ включають:  

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ); 

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО); 

- Iнтерпретацiї, розробленi Мiжнародним комiтетом з iнтерпретацiї стандартiв фiнансової 

звiтностi або колишнiм Постiйним комiтетом з iнтерпретацiї. 

Керiвництво Товариства визначило Облiкову полiтику таким чином, щоб фiнансова звiтнiсть 

вiдповiдала вимогам чинних МСФЗ в усiх суттєвих аспектах. Вiдповiднiсть МСФЗ означає 

виконання усiх положень стандартiв i iнтерпретацiй вiдносно визнання, оцiнки i розкриття 

iнформацiї. 



За вiдсутностi конкретної вимоги МСФЗ керiвництво Товариства використовує свої професiйнi 

судження i визначає полiтику, що забезпечує надання у фiнансовiй звiтностi найбiльш доречної i 

достовiрної iнформацiї для її користувачiв. 

Iнформацiя за сегментами. 

Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин 

Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на основi 

внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Товариства. 

Товариства визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого 

керiвництва, i внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за операцiйною 

дiяльнiстю i ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї 

iнформацiї. Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i ця фiнансова звiтнiсть. 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

Реалiзацiя вiд переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалiзацiя товарiв Перепродаж металобрухту 

  

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

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою та 

валютою представлення Товариства. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 

функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на 

балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату їх 

первiсного визнання. 

Визнання виручки. 

Товариство здiйснює облiк доходiв вiд реалiзацiї (виручки) вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

При створеннi/укладаннi контракту Товариство оцiнює товари чи послуги, обiцянi в контрактi з 

замовником, i визначає їх як зобов'язання до виконання, якi можуть бути представленi як: 1) 

товари чи послуги (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є рiзними; 2) серiя окремих товарiв або 

послуг, якi є по сутi однаковими та мають однакову схему передачi замовнику. 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання 

щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, i, отже, задовольняє 

зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд з часом, якщо виконується один з таких критерiїв:  

- клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесi 

виконання;  

- виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клiєнтом у процесi створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства i 

Товариство має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до 

сьогоднi. 

У всiх iнших випадках дохiд визнається в певний момент часу, коли  зобов'язання щодо 

виконання повнiстю виконано. 

- Дохiд (виручка) Товариства включає такi категорiї: 

- Дохiд вiд продажу готової продукцiї за прямим договорами; 

- Комiсiйний дохiд вiд продажу готової продукцiї за договорами комiсiї; 



- Дохiд пов'язаний з наданням послуг. 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається в сумi грошової винагороди, на яку Товариство очiкує мати 

право в обмiн на передачу домовлених товарiв чи послуг (задоволення зобов'язань до виконання 

за контрактом).  

У випадку доходiв сплачених авансом в iноземнiй валютi, дохiд вiд реалiзацiї визнається в сумi, 

визначенiй за курсом iноземної валюти на дату отримання авансу.  

Дохiд вiд реалiзацiї визнається у звiтi про фiнансовий результат за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, iнших непрямих податкiв i очiкуваних знижок (якщо такi пропонуються). 

Товариство визначає доходи майбутнiх перiодiв як грошовi кошти, отриманi Товариством до 

моменту надання ним послуг або виконання робiт, якi, як очiкується, Товариство буде надавати 

протягом декiлькох звiтних перiодiв у майбутньому. 

Як доходи майбутнiх перiодiв є договiрними зобов'язання за МСФЗ 15. 

Процентний дохiд 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними 

фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує 

очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку 

використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої 

балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до 

складу фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Дохiд вiд оренди 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

Податки. 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану 

вартiсть(ПДВ), крiм таких випадкiв: 

1. ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; 

в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної 

статтi, залежно вiд обставин; 

2. Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 

у звiтi про фiнансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до 

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, який визначається як рiзниця мiж доходом 

та витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, вiдображеного в 

податкових декларацiях. В 2018 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18% 

(вiдповiдно у 2017 - 18%). Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй 

перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає 

вiдшкодуванню податковими органами. 

Вiдстрочений податок на прибуток 



Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 

складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та 

їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, 

за винятком: 

1. ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час 

здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

2. оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється 

Товариством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових 

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а 

також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком наступних 

ситуацiй: 

3. коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, 

що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi 

на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

4. щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 

тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання 

достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого 

податкового активу. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Товариством на кожну 

балансову дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, 

передбачених Податковим кодексом. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi вiдображаються не в звiтi про 

прибутки та збитки, розраховується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний 

зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi 

капiталу. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються 

одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

Пенсiйнi та iншi виплати персоналу. 

Державна пенсiйна програма 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв 

згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про 

прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й 

вiдповiдна сума заробiтної плати. 



Окрiм того, Товариство зобов'язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми 

за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Товариства, якi працювали у 

шкiдливих умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 

пенсiйним законодавством України та разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю, 

згiдно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

1. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам товариства, якi 

працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 

2. Разова виплата працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, 

в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих 

одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику 

при розрахунках сум, пов'язаних iз зобов'язаннями з пенсiйного забезпечення на кожну звiтну 

дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату. 

Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка. 

1. Фiнансовi активи. 

Товариство здiйснює облiк фiнансових активiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Фiнансовi активи первiсно визнаються Товариством за справедливою вартiстю плюс 

транзакцiйнi витрати. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, 

коли iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, i при цьому справедлива вартiсть 

визначається за подiбними угодами на ринку або методом оцiнки, який базується на вiдкритих 

ринкових даних. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв (Hold to 

Collect and Sell); i 

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається фiнансовим 

активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг, коли 

Товариство набуває безумовне юридичне право отримати грошовi кошти, та оцiнюється за 

справедливою вартiстю в момент визнання. 

До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi вiдноситься заборгованiсть дебiторiв, яка 

не включена в дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, але повинна 

вiдображатися у складi оборотних активiв.  

Короткострокова дебiторська заборгованiсть (контрактний строк погашення якої становить 

менше 12 мiсяцiв) первiсно визнається Товариством за цiною операцiї. У випадку 

довгострокової заборгованостi, Товариство оцiнює таку заборгованiсть при первiсному визнаннi 

за справедливою вартiстю (у випадку якщо справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi 



несуттєво вiдрiзняється вiд  вiдповiдної цiни операцiї, Товариство оцiнює таку дебiторську 

заборгованiсть за цiною операцiї). 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та iншi 

фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв жоден з 

фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", iнвестицiї наявнi 

для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти призначенi для 

хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцiнка. 

Пiсля первiсного визнання ведеться подальший облiк за амортизованою вартiстю.. Рiзниця мiж 

справедливою вартiстю фiнансового активу при початковому визнаннi та номiнальною вартiстю 

фiнансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього термiну дiї фiнансового 

активу. 

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке 

зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Нарахованi вiдсотковi доходи та нарахованi вiдсотковi витрати, в тому числi нарахований 

купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на 

наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а 

включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

У випадку, якщо фiнансовий iнструмент є короткостроковим, тобто має термiн погашення до 

кiнця звiтного перiоду (року), то збитки вiд первiсного визнання фiнансового активу повнiстю 

амортизуються у звiтному перiодi. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання 

такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням 

методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована 

вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних 

або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу 

доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, 

класифiкованi як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської 

заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в облiку 

фiнансовi активи наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому 

прибутки та збитки вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до моменту 

вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi 

капiталу, визнається в звiтi про прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення корисностi, у 

цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, 

визнається в звiтi про прибутки та збитки як витрати з фiнансування. 

Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi 

припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 

Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв 

для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, 



Товариство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових 

активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому 

випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i 

при цьому Товариство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяйному 

майбутньому або до погашення. 

У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", 

пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi 

прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових 

потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз 

застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив 

знецiнився, сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих 

фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, 

на момент закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають 

активного обiгу на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в 

iнструменти капiталу, якi не котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути 

достовiрно оцiнена, вiдображаються за собiвартiстю. 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

1. закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

2. збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало 

практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передало, анi зберегло за 

собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передало контроль над 

активом. 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало 

транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх ризикiв та 

вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в 

якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 

вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi 

Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з 

таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись вiд Товариства. 

2. Знецiнення фiнансових активiв. 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi 

однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку 

понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим 

активом або групи фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення 

можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних 

фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно 

здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з 

ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до 

таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна 



обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному 

взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Збитки вiд зменшення 

корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних 

витрат. 

Згiдно з МСФЗ 9 фiнансовi активи облiковуються за мiнусом резерву пiд очiкуванi збитки.  

Дебiторська заборгованiсть  у фiнансовiй звiтностi вiдображається за мiнусом резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, розрахованi на весь строк дiї фiнансового активу вiдповiдно до вимог 

МСФЗ 9, незважаючи на оцiнку кредитного ризику Товариством. 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (резерв сумнiвних боргiв) щодо дебiторської 

заборгованостi визначається на дату звiтностi з застосуванням матричного пiдходу класифiкацiї 

дебiторської заборгованостi у розрiзi окремих її видiв щодо строкiв її непогашення з 

використанням вiдповiдної ставки вiдсотка для створення резерву. Ставка резервування для 

кожного строку непогашення визначається на пiдставi iсторичної iнформацiї щодо прострочень 

та списань дебiторської заборгованостi, але також враховує очiкуванi змiни в погашеннi 

дебiторської заборгованостi внаслiдок макроекономiчних змiн, платоспроможностi та поведiнцi 

дебiторiв тощо. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату звiтностi не може бути бiльшим, нiж 

сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. 

У разi наявностi ознак знецiнення окремих сум дебiторської заборгованостi резерв сумнiвних 

боргiв пiд такi суми може розраховуватися на пiдставi iндивiдуального розрахунку, що враховує 

обставини та можливiсть отримання коштiв вiд цих контрагентiв. 

Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство 

спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально 

значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально 

значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально 

оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей 

актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм 

розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на 

предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не 

включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). 

Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 

ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є 

змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну 

ефективну ставку процента. 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ?рунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд 

знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання 

знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом 

коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту 

згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про 

сукупнi прибутки та збитки. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю 



При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, якi 

не вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути 

достовiрно визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю 

та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй 

ринковiй ставцi вiдсотку по подiбним активам. 

Фiнансовi активи емiтентiв, обiг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рiшення про 

зупинення 

Для подальшої оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв емiтентiв, обiг яких зупинено 

та/або щодо яких прийнято рiшення про зупинення внесення змiн до системи реєстру бiльше 

дванадцяти мiсяцiв, у тому числi фiнансових активiв емiтентiв, якi включенi до списку 

емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, Товариство проводить аналiз щодо строкiв вiдновлення 

обiгу таких фiнансових активiв, перевiряє iнформацiю щодо подання фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, аналiзує ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних 

вигiд. Якщо вiдсутня iмовiрнiсть вiдновлення обiгу таких фiнансових активiв, не можливо 

отримати фiнансову звiтнiсть i перевiрити результати дiяльностi емiтента, для оцiнки 

ймовiрностi надходження економiчних вигiд таких фiнансовi активи оцiнюються за нульовою 

вартiстю. 

3. Фiнансовi зобов'язання. 

Первiсне визнання та оцiнка 

Згiдно з Концептуальною основою фiнансової звiтностi зобов'язання визнаються, якщо 

одночасно спостерiгаються двi умови: 

- оцiнка зобов'язання може бути достовiрно визначена;  

- iснує вiрогiднiсть зменшення майбутнiх економiчних вигод в майбутньому внаслiдок 

погашення зобов'язання. 

Первiсне визнання торговельної та iншої кредиторської заборгованостей проводиться за 

справедливою вартiстю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю. При визначеннi 

справедливої вартостi Товариство вiдштовхується вiд суми, узгодженої мiж Товариством i 

постачальником i зазначеної в рахунку вiд постачальника (договорi з постачальником) та 

аналiзує наявнiсть ознак, що можуть свiдчити про вiдхилення суми в рахунку вiд справедливої 

вартостi. 

Для класифiкацiї зобов'язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення 

зобов'язань у вiдповiдностi до умов договору та її спiввiдношення не з датою визнання 

зобов'язань, а з датою балансу. 

При цьому, якщо на дату балансу зобов'язання, яке ранiше було вiдображене як довгострокове, 

пiдлягає погашенню протягом наступного року, то його суму слiд вiднести до складу поточної 

заборгованостi по довгострокових зобов'язаннях. 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком 

погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 

погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також 

по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо 



зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки 

та збитки. 

Згортання фiнансових iнструментiв 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних 

сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з 

погашенням зобов'язання. 

4. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 

дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких 

позицiй), без вирахування витрат за угодою. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, 

використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансового активу або зобов'язання Товариство застосовує, 

наскiльки це можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних 

рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в 

рамках вiдповiдних методiв оцiнки згiдно с МСФЗ (IFRS) 13. 

Основнi засоби. 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його 

може бути достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає 

собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту 

саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей 

об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни 

валової балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює 

переоцiненiй сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується  на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 



засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При 

проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової 

вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за 

прямолiнiйним методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання 

вiдповiдних активiв: 

 Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

  

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

Оренда. 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на 

базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно 

встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та 

чи переходить право використання активу в результатi даної операцiї. 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди 

у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi 

дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж 

вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути 

фiксованої ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування 

вiдображається безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки. Фiнансова оренда  на  

пiдприємствi вiдсутня. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 

на прямолiнiйнiй основi протягом усього строку оренди. 

Витрати на позики. 

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

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в 

якому вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, 

понесенi Товариством у зв'язку з позичанням коштiв. 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю 

за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 



амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, 

та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. 

Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять: 

1. Програмне забезпечення  - 1-5 рокiв; 

2. Iншi нематерiальнi активи - 1-10 рокiв. 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть. 

Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за 

найменшим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для 

продажу, якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї 

продажу, а не поточного використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому 

випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно 

проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр здiйснити продаж, 

вiдносно якої повинно очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної 

операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Дочiрнє пiдприємство, придбане 

виключно з метою перепродажу, класифiкується Товариством як необоротнi активи (припинена 

дiяльнiсть або лiквiдацiйна група) утримуванi для продажу. 

У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, 

доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що триває, зi зниженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 

Запаси. 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась по 

середньозваженiй собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття 

здiйснювалось за цiнами продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв. 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi 

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: 

справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат 

на реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових 

коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами 

активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi 

вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 



сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

На кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше 

визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни 

в оцiнках, якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля 

останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть 

активу збiльшується до його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати 

балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо 

в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення 

вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив 

враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi 

враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

Товариство також перевiряє на зменшення корисностi гудвiл, що визнається при об'єднаннi 

бiзнесу. Це актив, який представляє майбутнi економiчнi вигоди, якi виникають в результатi 

придбання iнших активiв внаслiдок об'єднання бiзнесу, що не можуть бути окремо визначенi або 

визнанi. Гудвiл не генерує грошових потокiв незалежно вiд iнших активiв або групи активiв i 

часто забезпечує надходження грошових коштiв вiд декiлькох одиниць, що генерують грошовi 

кошти. Товариство перевiряє зменшення корисностi одиницi, що генерує грошовi кошти i на яку 

був розподiлений гудвiл, щорiчно, а також тодi, коли з'являється будь-яке свiдчення можливого 

зменшення корисностi такої одиницi. Товариство перевiряє шляхом порiвняння балансової 

вартостi цiєї одиницi, до якої включається гудвiл, з сумою її очiкуваного вiдшкодування. Якщо 

балансова вартiсть цiєї одиницi перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування, то Товариство 

визнає збитки вiд зменшення корисностi. 

Передплати виданi. 

Передплати постачальникам послуг вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках та 

договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. 

Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, 

що Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих 

передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що 

може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити. 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвському рахунку, готiвки в касi. З метою складання звiту про рух грошових коштiв грошовi 

кошти. 

Забезпечення. 

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення повнiстю або частково 

буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається 

як окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що 

вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

вирахуванням вiдшкодування. 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 

шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 

дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 

також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi 

дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як 

фiнансовi витрати. 



Потенцiйнi активи та зобов'язання. 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках 

до фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 

вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять 

економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про 

потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є маловiрогiдною. 

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства. 

При  облiку iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства Товариство застосовує метод участi у капiталi. 

Згiдно з методом участi в капiталi, при первiсному визнаннi iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство 

визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для 

визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. 

Частка iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку 

iнвестора.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" - спецiалiзується на заготiвлi i 

переробцi металобрухту чорних металiв, пiдготовцi металошихти, а також переробцi 

сталеплавильних шлакiв. 

 

Основним видом продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше 

вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, є брухт чорних металiв. Протягом звiтного року обсяг 

виробництва та реалiзацiї цього основного виду продукцiї склав:  

 

1. Обсяг виробництва: 

 

- брухт чорних металiв - 22 558 тонн, що у грошовiй формi становить 181 014 тис.грн, що 

складає 31,9% до всiєї виробленої продукцiї; 

 

- послуги з переробки та перезгузу давальницької сировини - 873 253 тонн, що у грошовiй формi 

становить 386 967 тис.грн., що складає 68,1% до всiєї виробленої продукцiї.  

 

2. Обсяг реалiзованої продукцiї: 

 



- брухт чорних металiв склав 823 810 тонн, що у грошовiй формi становить 6 007 820 тис.грн., 

що складає 93,7% до всiєї виробленої продукцiї.  

 

- послуги з переробки та перезгузу давальницької сировини - 873 253 тонн, що у грошовiй формi 

становить 386 967 тис.грн., що складає 6,0% до всiєї виробленої продукцiї.  

 

У 2018 роцi Товариство не реалiзовувало продукцiю на експорт.  

 

Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн, але на пряму залежить вiд 

функцiонування металургiйної галузi взагалi.  

 

ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ:  

 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є спецiалiзованим пiдприємством по заготiвлi та 

переробцi брухту чорних металiв. Вiдповiдно до технологiчних процесiв пiдприємство виробляє 

пiдготовлений до використання металургiйними пiдприємствами продукт - брухт чорних 

металiв.  

 

Перероблений металобрухт, тобто пiдготовлений до безпосереднього плавильного процесу є 

особливо цiнним продуктом для металургiйної переробки та вiдвантажується на металургiйнi 

пiдприємства України i за межi України. Основними споживачами металобрухту на територiї 

України є ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", ПАТ "АрселорМiттал Кривий 

Рiг", ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", Марiупольський МК, МК 

"Азовсталь", ПАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь",  

 

ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ", ТОВ "Електросталь".  

 

Основним клiєнтом та споживачем продукцiї Товариства в 2018 роцi, через якого отримано 10% 

i бiльше доходу, є ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ". У загальному обсязi 

доходiв частка операцiй з ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" становить 99%. 

 

ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ 

РИЗИКIВ:  

 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi, 

конкуренцiя, рiзка змiна цiн на металобрухт на металургiйних комбiнатах, вiдсутнiсть сировини.  

 

Основними заходами емiтента щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є: 

розширення ринкiв збуту шляхом залучення до клiєнтської бази нових металургiйних 

пiдприємств, пошук нових постачальникiв сировини для перероблення, своєчасний монiторiнг 

цiн на комбiнатах України.  

 

Також на пiдприємствi наявнi: 

 

- виробничi ризики, якi пов'язанi з рiзноманiтними порушеннями у виробничому процесi або в 

процесi поставок сировини, матерiалiв. Заходами зi зниження виробничих ризикiв є дiючий 

контроль над виробничим процесом та посилення впливу на постачальникiв шляхом їх 

дублювання;  

 

- комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку (зменшення розмiрiв 

та ємкостi ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренцiї та iн.).  



 

Комерцiйнi ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, 

створення дiлерської мережi, рацiональна цiнова полiтика, рекламнi заходи та iн.;  

 

- фiнансовi ризики наявнi постiйно та представленi здебiльшого iнфляцiйними процесами, якi 

можуть бути зниженi шляхом створення фiнансового менеджменту на пiдприємствi, робота з 

покупцями на умовах передплати та iн.  

 

- правовi ризики, пов'язанi зi змiною правил митного контролю i мит, змiною валютного 

регулювання, податкового законодавства. Правовi ризики у Товариствi можуть виникнути у 

результатi введення режимiв лiцензування, квотування i регулювання цiн, застосування 

обмежень державного регулювання як експортних поставок, так i поставок на внутрiшнiй ринок.  

 

Не зважаючи на всi проблеми по заготiвлi металобрухту, Товариство намагається зберегти 

досягнутi результати та збiльшити прибуток. 

 

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ:  

 

Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв купiвлi-продажу та 

вiдповiдних контрактiв. Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї та 

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.  

 

Методи продажу продукцiї Товариства:  

 

- персональнi продажi - особистi контакти торгового персоналу з потенцiйними покупцями з 

метою здiйснення продажу. Здiйснюються за допомогою пропозицiї до спiвпрацi, проведення 

консультацiй, ведення дiлових переговорiв, участь у трендерах, укладання угод, тощо;  

 

- безпосередня пряма робота з замовниками та постачальниками, укладення вiдповiдних 

договорiв на виконання робiт.  

 

У розрiзi регiональних каналiв збуту за останнi два роки український ринок збуту є переважним 

та виключним.  

 

ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН:  

 

Основним джерелом сировини є амортизацiйний брухт пiдприємств України. Iмпортна складова 

в частинi постачання сировини для Товариства вiдсутня. Основними постачальниками сировини 

та матерiалiв для органiзацiї виробничого процесу на АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 

звiтний перiод є:  

 

1. ТОВ "ЗАХIДВТОРЛОМ" 

 

2. ТОВ "ВФК МЕГА"  

 

3. ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" 

 

4. ТОВ "АРГО КАПIТАЛ" 



 

5. ТОВ "ВКФ "IНФОКАР" 

 

Альтернативними постачальниками сировини є численнi промисловi пiдприємства України.  

 

Джерела сировини у майбутньому мають тенденцiї до скорочення. Тому Товариство активно 

розширює вплив своїх регiональних виробничо-заготiвельних пiдроздiлiв та розширює роботу 

безпосередньо з брухтоутворюючими пiдприємствами.  

 

Альтернативними постачальниками сировини можуть вважатися, на перспективу, також країни 

сусiди, якi в цей час є нетто - експортерами.  

 

Основних змiн у частинi постачальникiв сировини за звiтний перiод не вiдбулося. Це зумовлено 

широким колом постачальникiв та вiдсутнiстю серед них постачальникiв якi мають iстотний 

вплив. Це дозволяє досягати зменшення ризикiв впливу вiд постачальникiв на загальний обсяг 

закупiвель.  

 

З початку 2018 року цiни на сировину мали не стiйкий характер. Iмпортна складова у загальних 

обсягах витрат Товариства не займає ключової ваги. 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ 

ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, 

НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ:  

 

Група IНТЕРПАЙП в Українi - це вертикально-iнтегрована компанiя металургiйної галузi, яка 

включає 5 високотехнологiчних заводiв, у тому числi АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". 

Така структура компанiї дозволяє контролювати якiсть продукцiї на всiх етапах виробництва: 

вiд заготiвлi сировини до поставки готової продукцiї. 

 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" -  один з найбiльших переробникiв металобрухту в 

Українi. Виробничi потужностi пiдприємства мають можливiсть забезпечити переробку брухту в 

кiлькостi 1350 тис. т. на рiк. Основним споживачем продукцiї АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" є новий високотехнологiчний електросталеплавильний комплекс - 

металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ".  

 

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловостi, 

що тiсно пов'язаний з iншими галузями вiтчизняної економiки. У 2015 роцi внаслiдок украй 

несприятливої кон'юнктури на свiтових ринках збуту та внутрiшньої необхiдностi у проведеннi 

антитерористичної операцiї (далi - АТО) українськi пiдприємства ГМК опинилися у 

надзвичайно складнiй ситуацiї.  

 

За даними World Steel Association, у 2018 роцi свiтова виплавка сталi збiльшилася у порiвняннi з 

2017 роком на 4,6%, до 1 808,6 млн. т. Серед 64 країн-виробникiв сталi Україна ще у 2016 роцi 

входила до десятки найбiльших представникiв, проте у 2017 роцi зайняла 12-ту позицiю, а за 

оцiнкою "Укрметалургпром" у 2018 роцi спустилася до 13-ї позицiї, зменшивши виробництво 

сталi на 1,48% до 21,1 млн. т.  

 

Металобрухт - стратегiчно важлива сировина для металургiв, якi, нарiвнi з агротрейдерами та 

експортерами продуктiв харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

 

Обсяги заготiвлi металобрухту в 2018 роцi склали 4,22 млн. т. проти 4,34 млн. т. попереднього 



року (скорочення на 2,7%). Розробка iснуючих джерел металобрухту потребує додаткових 

матерiальних i трудових витрат, котрi не завжди рентабельнi i залежать вiд цiнової кон'юнктури 

ринку, експортних можливостей i законодавчих рiшень. Данi фактори проявились у 2018 роцi у 

виглядi виснаження легкодоступних джерел сировини, зниження закупiвельних цiн в 

доларовому еквiвалентi та виходу з ринку частини пiдприємств, орiєнтованих на експорт, що 

стало причиною скорочення заготовки металобрухту. 

 

Конкурентна позицiя Товариства на ринку продажiв є доволi стiйкою за рахунок продажу 

продукцiї яка є дефiцитною, як на українському так i свiтовому ринку споживання 

металобрухту. Пiдтримка Товариства на ринку продажу здiйснюється за рахунок стiйкого 

споживання металобрухту ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ". Конкурентною 

перевагою Товариства є також виготовлення високоякiсного продукту з високими якiсними 

показниками.  

 

Конкурентними перевагами Товариства на ринку закупiвель сировини є його заготiвельна 

мережа в основних регiонах України. Основними конкурентними перевагами Товариства у 

роботi з клiєнтами є надання сервiсу по автомобiльним перевезенням сировини, iндивiдуального 

пiдходу до клiєнтiв та iнше.  

 

Серед основних конкурентiв Товариства слiд видiлити наступнi пiдприємства: ПАТ 

"АрселорМiттал Кривий Рiг", ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", 

Марiупольський МК, МК "Азовсталь", ПАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь", 

ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ", ТОВ "Електросталь". Серед 

iноземних численних конкурентiв можливо видiлити ПАТ "МОЛДАВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". 

 

ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА:  

 

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

 

- зниження витрат на виробництво, 

 

- впровадження нової технiки i технологiї. 

 

По зниженню витрат на виробництво впроваджується, встановлення приладiв контролю витрат 

енергоресурсiв та контролю роботи обладнання. 

 

В цiлому Товариство планує реалiзувати в 2019 роцi 841,0 тис. тонн готової продукцiї, при 

цьому планується, що чистий дохiд Товариства вiд реалiзацiї продукцiї складе 6 413 млн. грн. 

Також планується переробити 636,3 тис. тонн металобрухту, на капiтальнi ремонти планується 

витратити 29,6 млн. грн., на iнвестицiї та модернiзацiю устаткування - 2,0 млн. грн. 

 

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, їх 

вартість і спосіб фінансування  

На протязi 2014-2018 рр. було проведено ряд заходiв по впровадженню у виробництво гнучких 

технологiчних процесiв на основi модернiзацiї дiючого обладнання, вiдновленню не 

використовуваного та придбання нового обладнання. За останнi п'ять рокiв були придбано таких 

активiв на суму 47 628  тис. грн., у 2014 роцi - 12 231 тис.грн., у 2015 роцi - 5 250 тис.грн., у 

2016 роцi - 3 767 тис.грн., у 2017 роцi - 8 760 тис. грн.,  у 2018 роцi -17620 тис. грн . За останнi 



п'ять рокiв були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має 

потреби:  

- 2014р. - на суму 35 тис.грн.; 

- 2015р. - на суму 72 тис.грн. 

- 2016 р. - на суму 31 тис.грн. 

- 2017 р. - на суму 105 тис. грн. 

- 2018 р. - на суму 295 тис. грн. 

 

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, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Това-риство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його 

може бути достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає 

собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту 

саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей 

об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни 

валової балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює 

переоцiненiй сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується  на первiснiй вар-тостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При 

проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової 

вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активу. 



Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за 

прямолiнiйним методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання 

вiдповiдних активiв: 

 Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

  

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 вiдповiдає її 

балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корис-ностi. 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась 

експертами-оцiнювачами. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй були 

вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту 

саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей 

об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. вiдповiдає 

її балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв та капiтальних iнвестицiй вiднесена до Рiвня 3 (з 

iстотними неспостережуваними вихiдними даними) iєрархiї джерел справедливої вартостi. 

Станом на 31 грудня 2018р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi 

активи первiсною вартiстю 13 424 тис. грн. (вiдповiдно у 2017: 28 039 тис. грн.) 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства 

було передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 

31.12.2018 р. складала 142 675 тис. грн.(станом на 31.12.2017 -145 651 тис.грн.). 

У фiнансову оренду об'єкти основних засобiв не надавались. 

ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ТА СТУПIНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСIБ 

УТРИМАННЯ АКТИВIВ, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ: 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - це розгалужена мережа виробничо-заготiвельних цехiв 

по заготiвлi та переробцi брухту чорних металiв. Виробничi потужностi пiдприємства мають 

можливiсть забезпечити переробку брухту в кiлькостi 1350 тис. т. на рiк. Товариство має 

розгалужену регiональну заготiвельно-виробничу мережу цехiв (Днiпро, Нiкополь, Павлоград, 

Житомир, Київ, Одеса, Полтава, Вiнниця, Харькiв). Виробничо-заготiвельнi цеха оснащенi 

вантажопiдйомним устаткуванням, обладнанням для переробки лому, автомобiльними i 

залiзничними ваговими та прес-ножицями. 

Основнi засоби Товариства розташованi у м. Днiпро, вул. Липова, буд 1 та у виробничо 

-заготiвельних цехах за наступними адресами: 

м. Павлоград, вул. Харкiвська, буд.18, 

м. Нiкополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.108 та пр. Трубникiв, буд.56, 

м. Київ, вул. Бориспiльська, буд.7, 



м. Одеса, вул. М.Боровськьго, буд.35/1б, 

м. Вiнниця, вул. Гонти, буд.43/а, 

м. Полтава, вул. Заводська, буд.10, 

м. Житомир, вул. Корольова, буд.173, 

Тернопiльська обл., смт. Товсте, вул. Колiйова, буд.10, 

А також м.Харкiв, вул. Бiологiчна, буд.7 та вул. Лодзiнська, буд.7 

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх 

вартiсть вiдображається в балансi Товариства. Всi основнi засоби утримуються в нормальних 

умовах: - будiвлi i споруди - проводяться поточнi ремонти - машини i обладнання - 

пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди, - транспортнi 

засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти, - iншi - 

пiдтримуються у робочому станi.  

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИТРАТИ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТИ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБIВ за 2018 рiк: 

Поточний ремонт брухтопереробного та вантажопiдйомного обладнання - 16039тис.грн 

Поточний ремонт iншого обладнання - 2353 тис.грн. 

Поточний ремонт автотранспорту - 683 тис.грн. 

Капiтальний ремонт брухтопереробного обладнання - 10913 тис.грн. 

Капiтальний ремонт вантажопiдйомного обладнання - 13973 тис.грн. 

Капiтальний ремонт iншого обладнання - 2073 тис.грн. 

У 2018 роцi на АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" реалiзовувався наступний iнвестицiйний 

проект: 

1. "Будiвництво внутрiшнього трубопроводу газоподiбного кисню i оренда нової крiогенної 

ємностi для зберiгання рiдкого кисню" 

Суть проекту: 

В рамках проекту була взята в оренду нова криогенна ємнiсть та збудована нова мережа 

внутрiшнього трубопроводу газоподiбного кисню для забезпечення кислем з належним тиском 

та заданими витратами постiв газової рiзки металу. Цим заходом була надана можливiсть 

газорiзникам збiльшити об'єм переробки негабаритного брухту та порiзки бiльше товстого 

брухту. Цим проектом було вирiшено питання безпечного використання трубопроводу та 

ємностей, в яких закiнчувався срок використання, що могло привести до аварiйної зупинки та 

заборонi на експлуатацiю. Бюджет проекту склав майже 2 млн. грн без ПДВ. 

ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННI АКТИВIВ 

ПIДПРИЄМСТВА: 

Усвiдомлюючи, що виробнича дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з певним негативним впливом 

на навколишнє середовище, пiдприємство бере на себе зобов'язання постiйно зменшувати цей 

вплив.  

До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть  АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", належать Закони України: "Про охорону навколишнього 

природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", "Про 

використання ядерної енергiї i радiацiйної безпеки", "Про забезпечення санiтарного й 

епiдемiологiчного благополуччя населення", Водний кодекс, Земельний кодекс та iншi 

нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми i правила, Державнi стандарти України.  

Систематичний контроль екологiчного стану як на пiдприємствi, так i в межах 

санiтарно-захисної зони проводиться вiдомчою комплексною санiтарно-технiчною лабораторiєю 

(ДУ "Днiпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепiдслужби Украї-ни"), 

атестованою для цих цiлей органами Держсанепiдемнагляду, Мiнекологiї i Держстан-дарту. 

Лабораторiя проводить монiторинг навколишнього середовища по параметрах хiмiчних i 

фiзичних впливiв виробництва. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю, 

методичними матерiалами. Фахiвцi служби охорони навколишнього середовища мають досвiд 

роботи i вiдповiдну освiту.  



Дiяльнiсть пiдприємства в основному вiдповiдає екологiчному законодавству.  

На пiдприємствi iснують 71 джерело викидiв. Джерела, що вимагають оснащення 

пилогазоо-чисними спорудами, вiдсутнi.  

На пiдприємствi дiє система збору, вивозу виробничих i побутових вiдходiв. Вiдходи вивозяться 

i складуються на спецiалiзованих полiгонах, що мають вiдповiдний дозвiл.  

Усi цехи пiдприємства мають обладнанi при цеховi площадки для тимчасового зберiгання 

промислових вiдходiв, якi збираються в спецтару для зручностi транспортування.  

На пiдприємствi працює система збору вiдпрацьованих олив, що реалiзовуються на 

спецiалiзоване пiдприємство на переробку.  

Згiдно iз Законом України "Про вiдходи" на пiдприємствi розробленi технiчнi паспор-ти та 

реєстровi карти на вiдходи. На усi види дiяльностi отримано дозволи санiтарних ор-ганiв i 

органiв екобезпеки.  

Пiдприємство має на всi напрямки екологiчного впливу дозвiльнi документи передба-ченi 

чинним законодавством.  

Щорiчно вiдповiдно до законодавства України АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" надає органам державної i виконавчої влади статзвiтнiсть, у якiй вiдображається 

iнформацiя про обсяги викидiв, переробку, чи знешко-дження поховання вiдходiв.  

Пiдприємство регулярно здiйснює перерахування екологiчних платежiв.  

Загальну технологiчну полiтику та координацiю по охоронi навколишнього середовища на АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" здiйснює начальник вiддiлу з про-мислової 

безпеки, охорони працi та навколишнього середовища.  

Також на Товариство поширюється наступне екологiчне законодавство: 

- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12. 2001 року № 1655 "Про затвер-дження 

порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря"; 

- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.1998 року № 1360 "Про затвер-дження 

Порядку ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв". 

Товариство має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами вiд Департаменту екологiї та природних ресурсiв Днiпропетровської 

облдержадмiнiстрацiї. 

Збитки вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферу приймаються такими, що ви-значаються 

як плата за забруднення навколишнього середовища. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства металургiйної галузi, чималий вплив має 

зовнiшня економiчна обстановка та податкова полiтика держави.  

Серед найiстотнiших проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства можливо видiлити 

наступнi: цiни на метал, зменшення ринку металолому, експорт металолому з країни. Всi цi 

фактори суттєво впливають на зменшення обсягiв виробництва та прибутку Товариства.  

СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

На ринки країн, якi розвиваються, такi як Україна, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, 

правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими 

ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на провадження господарської дiяльностi в 

Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн та iснує можливiсть їх довiльного тлумачення. 

Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд країни, разом зi змiнами в 

юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi вище означеного, 

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

економiкою. 

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася за останнi роки. Полiтичнi та 

соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до 



поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та 

подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого 

стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України. З 2014 року, пiсля девальвацiї 

нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на 

операцiї з обмiну валют, а також здiйснив перехiд на режим плаваючого ринкового курсу 

обмiну. Всi цi фактори призвели до значного погiршення лiквiдностi та достатньо жорстких 

умов кредитування. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи 

важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 

економiку України. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 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. Управлiнський персонал вважає, що такий вплив на Товариство 

є не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на:  

- безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської 

дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв;  

- своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в державнi цiльовi фонди, своєчаснi 

розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу;  

- досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi 

взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами;  

- постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi Товариства.  

Треба вiдзначити, що жорстка конкуренцiя на свiтових ринках, не надто високий попит на 

металопродукцiю в Українi, скорочення промислового виробництва в країнi, зрiст тарифiв на 

залiзничний транспорт, газ, електрику, подорожчання всiх видiв послуг та сировини, високi 

податки, неповернення державою ПДВ погiршили фiнансово-економiчний стан Товариства.  

За наслiдками дiяльностi за 2018 рiк чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк склав 6 

412 670 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 6 313 871 тис.грн., iншi операцiйнi доходи 

19 620 тис.грн., адмiнiстративнi витрати - 82 359 тис.грн., витрати на збут - 2 773 тис.грн. та iншi 

операцiйнi витрати - 43 456 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi є 

збитковим i склав 10 169 тис.грн. Фiнансовi витрати склали - 5 892 тис.грн. Таким чином, за 

2018-й рiк Товариством отримано збиток до оподаткування у розмiрi 16 278 тис.грн., проти 

прибутку у 2017 роцi в розмiрi 24 123 тис.грн. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всi укладенi протягом звiтного перiоду договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду 

виконанi. 

 

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) 



Проведення Антитерористичної операцiї (АТО), а згодом Операцiї об'єднаних сил (ООС)  на 

Сходi України, полiтична нестабiльнiсть в Українi, економiчна криза негативно вiдбилися на 

роботi всiх промислових пiдприємств країни. Виключенням не став i АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ". Головною метою керiвництва Товариства є збереження пiдприємства, його 

колективу та зниження собiвартостi продукцiї, що виробляється, зниження заготiвельних i 

загальновиробничих витрат шляхом економiї: паливно-енергетичних ресурсiв, матерiальних, 

адмiнiстративних витрат та витрат на соцiальну сферу. 

У 2019 роцi Товариство розширення виробництва i реконструкцiї не планує, плануються лише 

капiтальнi ремонти основних засобiв пiдприємства.  

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому є, 

поглиблення iнфляцiї, загальноекономiчнi негативнi тенденцiї в країнi. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом 2018 року Товариством дослiдження i розробки не проводились. 

 

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 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Луганський комбiнат Втормет", починаючи з 2014 року, перебуває 

на територiї проведення антитерористичної операцiї (з 01.05.2018 року - територiя проведення 

операцiї Об'єднаних сил). 

Активи дочiрнього пiдприємства ТОВ "Луганський комбiнат Втормет", вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 36 "Зменшення корисностi активiв". Товариство оцiнило негативний 

вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та у 2014 та 2015 роках визнало втрати вiд 

зменшення корисностi активiв, за виключенням внутрiшньо групових розрахункiв та 

розрахункiв з бюджетом, у розмiрi 100% знецiнення зазначених активiв. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери Товариства Акцiонери згiдно реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв у кiлькостi 4892 

особи. 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 5 осiб. До складу Наглядової 

ради входять Голова, заступник Голови 

та члени Наглядової ради.  

Станом на 31 грудня 2018 року до 

складу Наглядової ради Товариства 

входять: 

1. Храйбе Фадi Зейнович - Голова 

Наглядової ради - представник 

акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPЕ LIMITED); 

2. Акцiонер Лихоманов Андрiй 

Анатолiйович - член Наглядової ради;  

3. Акцiонер Брiдня Глiб Iгорович - член 

Наглядової ради; 

4. Акцiонер Машкара Катерина 

Володимирiвна - член Наглядової ради; 

5. Акцiонер Терещенко Алла Петрiвна - 

член Наглядової ради.  



 

Правлiння Кiлькiсний склад Правлiння становить 

9 осiб. До складу Правлiння входять 

Голова Правлiння, заступник Голови та 

члени Правлiння.  

Станом на 31 грудня 2018 року до 

складу Правлiння Товариства входять: 

1. Макаренко Валентин Iванович - 

Голова Правлiння; 

2. Зайцев Альберт Альбертович - член 

Правлiння; 

3. Новiкова Тетяна Павлiвна - член 

Правлiння; 

4. Плужко Мирослава Володимирiвна - 

член Правлiння; 

5. Решетник Олег Анатолiйович - член 

Правлiння; 

6. Санiн Андрiй Вiкторович - член 

Правлiння; 

7. Фурсова Наталiя Сергiївна - член 

Правлiння. 

 

Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї 

становить 3 особи. До складу Ревiзiйної 

комiсiї входять Голова та 2 члени 

Ревiзiйної комiсiї. 

Станом на 31 грудня 2018 року до 

складу Ревiзiйної комiсiї Товариства 

входять: 

1. Новiков Андрiй Юрiйович - Голова 

Комiсiї; 

2. Романова Свiтлана Сергiївна - член 

Комiсiї;  

3. Черников Iван Васильович - член 

Комiсiї. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE 

LIMITED) 

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

 Храйбе Фадi Зейнович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища. У 1997 роцi закiнчив Американський унiверситет в Бейрутi за спецiальнiстю 

комп'ютерна iнженерiя та зв'язок та здобув квалiфiкацiю бакалавр iнженерiї. У 2004 роцi 

закiнчив Бiзнес-школа INSEAD та здобув Ступiнь МВА. 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, директор  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 



Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2018 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№34), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради - 

представником акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), на строк до 

наступних рiчних загальних зборiв Товариства. 

Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" на засiданнi Наглядової ради 19 вересня 2018 року Храйбе Ф.З. обрано 

Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - представником акцiонера 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) (протокол засiдання Наглядової ради №157 вiд 

19.09.2018 року). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 13 рокiв. 

Посадова особа є представником акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), 

якому належить 98,66988% статутного капiталу Товариства. Храйбе Ф.З. акцiями Товариства не 

володiє. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерцiйний директор; 

2) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "АРГО", старший вiце-президент 

з суднобудування  

та промислових активiв; 

3) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордiк Ярдс", Генеральний директор; 

4) з 20.01.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

1. Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33517151; мiсцезнаходження 

пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна) 

2. Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33668606; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Днiпросталiвська (попередня назва - вул. 

Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, Україна). 

3. Член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE 

LIMITED) (iдентифiкацiйний код юридичної особи: НЕ 170535; мiсцезнаходження 

пiдприємства: Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus). 

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

(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 01613342; мiсцезнаходження пiдприємства: 1800 West 

Loop South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA). 

5. Голова Наглядової ради - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE 

LIMITED) АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393139; мiсцезнаходження пiдприємства: 

вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна);  

6. Голова Наглядової ради - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE 

LIMITED) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код юридичної 

особи: 05393116; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, 

Україна).  

7. Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363; 

мiсцезнаходження пiдприємства: пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, Днiпропетровська область, 

53201, Україна). 

 

1) Посада 



 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Лихоманов Андрiй Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища. У 1993 роцi закiнчив Українську академiю внутрiшнiх справ за спецiальнiстю 

правознавство та здобув квалiфiкацiю юрист. 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з економiчної безпеки Служби економiчної безпеки. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2018 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№34), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, на строк до 

наступних рiчних загальних зборiв Товариства. 

Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" на засiданнi Наглядової ради 26 квiтня 2018 року обрано Головою 

Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (протокол засiдання Наглядової ради 

№143 вiд 26.04.2018 року). 

Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" на засiданнi Наглядової ради 19 вересня 2018 року припинено 

повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (протокол 

засiдання Наглядової ради №157 вiд 19.09.2018 року). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 05.05.2008р. по 30.06.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

економiчної безпеки; 

2) з 01.07.2015р. теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з економiчної 

безпеки Служби економiчної безпеки. 

Посадова особа обiймає посаду члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

35537363; мiсцезнаходження пiдприємства: пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, Днiпропетровська 

область, 53201, Україна). 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Брiдня Глiб Iгорович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1988 

5) Освіта 

 Вища. У 2011 роцi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 

за спецiальнiстю облiк i аудит та здобув квалiфiкацiю магiстр з облiку i аудиту. 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник Управлiння по роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної 

служби  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2018 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№34), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, на строк до 

наступних рiчних загальних зборiв Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 7 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", аудитор 3 категорiї вiддiлу 

аудиту; 

2) з 02.09.2013р. по 05.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провiдний аудитор вiддiлу 

аудиту; 

3) з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

контроллiнгу продажiв; 

4) з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та планування Служби продажiв; 

5) з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та планування Служби по продуктам i ресурсам;  

6) з 01.03.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння по 

роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

1) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

05393139; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 

Днiпропетровська область, 51200, Україна);  

2) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33718431; мiсцезнаходження пiдприємства:  вул. Днiпросталiвська (попередня назва - вул. 

Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, Україна). 

3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33184278; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, 



Україна). 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Машкара Катерина Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища. У 2003 роцi закiнчила Нацiональну академiю внутрiшнiх справ України за 

спецiальнiстю правознавство та здобула квалiфiкацiю юриста. 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, провiдний юрисконсульт вiддiлу корпоративного права Управлiння з правових 

питань. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2016, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2018 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№34), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, на строк до 

наступних рiчних загальних зборiв Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 18 роiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 13.03.2014р. по 06.07.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний юрисконсульт 

вiддiлу корпоративного права Управлiння правового забезпечення; 

2) з 07.07.2015р. по 09.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний юрисконсульт 

вiддiлу корпоративного права Управлiння з правових питань Служби економiчної безпеки.    

3) з 10.01.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний юрисконсульт 

вiддiлу корпоративного права Управлiння з правових питань.    

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Терещенко Алла Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 



 Вища. У 1986 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут iм.Л.I.Брежнєва за спецiальнiстю економiка i органiзацiя металургiйної 

промисловостi та здобула квалiфiкацiю iнженер-економiст. 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з адмiнiстративного забезпечення Управлiння адмiнiстративного 

забезпечення 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2018 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№34), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, на строк до 

наступних рiчних загальних зборiв Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 36 роiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 29.03.2013р. по 25.04.2014р. - ТОВ "МЗ"ДНIПРОСТАЛЬ", заступник директора з управлiння 

персоналом та соцiальним питанням; 

2) з 28.04.2014р. по 14.02.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

адмiнiстративного забезпечення; 

3) з 15.02.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з 

адмiнiстративного забезпечення Управлiння адмiнiстративного забезпечення. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Макаренко Валентин Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 Вища. У 1989 роцi закiнчив Київський iнститут народного господарства за спецiалiстю 

планування народного господарства та здобув квалiфiкацiю економiст. 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), 00191454, директор 

комерцiйний. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 



 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 27 квiтня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №144), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання з 

28.04.2018р. Головою Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 29 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 08.11.2010р. по 28.01.2016р. - генеральний директор ТОВ "Українська металургiйна 

компанiя ЛТД"; 

2) з 02.02.2016р. по 16.03.2016р. - заступник директора комерцiйного ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

3) з 17.03.2016р. по 27.04.2018р. - директор комерцiйний ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

4) з 28.04.2018р. по теперiшнiй час - Голова Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

(з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"). 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Зайцев Альберт Альбертович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 Вища. У 1991 роцi закiнчив Київську вищу школу МВС СРСР за спецiальнiстю 

правознавство та здобув квалiфiкацiю юрист 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), 00191454, директор з 

безпеки.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.12.2015, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 07 грудня 2015 

року (протокол засiдання Наглядової ради №92), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi 

товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про 

обрання членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 29.02.2012р. по 16.11.2015р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ"), директор з безпеки; 

2) з 17.11.2015р. по 31.12.2018р.  - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", 

заступник директора з економiчної безпеки; 



3) з 17.11.2015р. по 31.12.2018р. - за сумiсництвом ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), директор з безпеки.   

Посадова особа обiймає посаду заступник директора з економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. 

Днiпросталiвська (попередня назва - вул. Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, Україна). 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Новiкова Тетяна Павлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища. У 1991 роцi закiнчила Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю 

прикладна математика та здобула квалiфiкацiю математик. 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), 00191454, головний 

бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 25 квiтня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №142), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання 

членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 24 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

) з 01.05.2013р. по 30.09.2013р. - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

2) з 01.10.2013р. по 28.01.2016р. - начальник вiддiлу економiчного планування та зведеної 

звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ";  

3) з 29.01.2016р. по 18.08.2017р. - головний бухгалтер ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; 

4) з 19.08.2017р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ") . 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Плужко Мирослава Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 - 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища. У 2005 роцi закiнчила Днiпропетровський нацiональний унiверситет за 

спецiальнiстю психологiя та здобула квалiфiкацiю психолог. 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Бiзнес-партнер з персоналу (Дивiзiон стальної продукцiї Служби управлiння 

персоналом). 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 25 квiтня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №142), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання 

членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 15 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.02.2008р. по 17.12.2012р. - ТОВ "АГРОКОСМ",  начальник вiддiлу з пiдбору та адаптацiї 

персоналу;  

2) з 10.09.2014р. по 09.03.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу з пiдбору 

та адаптацiї персоналу Управлiння по роботi з персоналом;  

3) з 10.03.2015р. по 28.02.2018р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння з 

пiдбору та адаптацiї персоналу Служби управлiння персоналом;  

4) з 01.03.2018р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", бiзнес-партнер з персоналу 

(Дивiзiон стальної продукцiї Служби управлiння персоналом);  

5) з 01.03.2018р. по теперiшнiй час  за сумiсництвом - ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

(з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), директор з управлiння персоналом; 

6) з 01.03.2018р. по теперiшнiй час  за сумiсництвом - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", заступник 

директора з управлiння персоналом. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

1. За сумiсництвом  у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ") 

обiймає посаду директора з управлiння персоналом (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

00191454; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Липова, 1, м. Днiпро, Україна, 49124).    

2. За сумiсництвом у ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" обiймає посаду  заступника директора з 

управлiння персоналом (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431; мiсцезнаходження 

пiдприємства: вул. Днiпросталiвська (попередня назва - вул. Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, 

Україна). 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Решетник Олег Анатолiйович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Вища. У 2004 роцi закiнчив Нацiональну юридичну академiю України iменi Ярослава 

Мудрого за спецiальнiстю правознавство та здобув квалiфiкацiю юрист. 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), 00191454, начальник 

юридичного вiддiлу  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.09.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 19 вересня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №157), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання 

членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 03.02.2011р. по 10.12.2013р. - заступник начальника управлiння правового забезпечення 

департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Днiпропетровської мiської ради; 

2) з 03.01.2014р. по 06.04.2014р. - начальник вiддiлу кадрiв державного вищого навчального 

закладу "Нацiональний гiрничий унiверситет"; 

3) з 07.04.2014р. по 03.09.2014р. - завiдувач юридичного вiддiлу апарату Самарської районної у 

мiстi Днiпропетровську ради та її виконавчого комiтету; 

4) з 04.09.2014р. по 22.10.2014р. - головний державний iнспектор вiддiлу правового 

забезпечення дiяльностi управлiння правової роботи Головного управлiння Мiндоходiв у 

Днiпропетровськiй областi; 

5) з 23.10.2014р. по 30.03.2015р. - головний державний iнспектор вiддiлу правового 

забезпечення дiяльностi управлiння правової роботи Головного управлiння ДФС у 

Днiпропетровськiй областi; 

6) з 31.03.2015р. по 03.09.2015р. - заступник директора департаменту з питань правового 

забезпечення Департаменту транспорту i зв'язку Днiпропетровської мiської ради; 

7) з 09.09.2015р. по 31.03.2016р. - заступник начальника управлiння-завiдувача сектора центру 

надання адмiнiстративних послуг "Правобережний" управлiння адмiнiстративних послуг та 

дозвiльних процедур Днiпропетровської мiської ради; 

8) з 01.04.2016р. по 30.09.2016р. - заступник начальника вiддiлу благоустрою Комунального 

пiдприємства "УПРАВЛIННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МIСТА" Днiпропетровської 

мiської ради; 

9) з 01.10.2016р. по 28.02.2017р. - заступник начальника Комунального пiдприємства 

"УПРАВЛIННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МIСТА" Днiпропетровської мiської ради; 

10) з 01.03.2017р. по 10.11.2017р. - юрисконсульт ТОВ "АВТОТРАНССЕРВIС"; 

11) з 13.11.2017р. по теперiшнiй час - начальник юридичного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"). 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 



1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Санiн Андрiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 Вища. У 2002 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за 

спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю магiстр металургiї. 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), 00191454, директор 

комерцiйний. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.09.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 19 вересня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №157), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання 

членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 14.08.2009р. по 27.12.2013р. - начальник управлiння з планування виробництва та реалiзацiї 

продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

2) з 23.01.2014р. по 22.05.2014р. - генеральний директор ТОВ "ТК "Урожай"; 

3) з 23.05.2014р. по 08.08.2014р. - директор з виробництва ТОВ "ЛАУФФЕР УКРАЇНА"; 

4) з 18.08.2014р. по 31.08.2014р. - керiвник проекту з розвитку продаж зварних труб Управлiння 

продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

5) з 01.09.2014р. по 30.06.2015р. - керiвник групи складського напрямку Управлiння продаж 

труб на ринках України Служби продаж ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

6) з 01.07.2015р. по 10.03.2017р. - начальник Управлiння продаж труб на ринках України 

Служби продаж ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

7) з 13.03.2017р. по 13.05.2018р. - заступник комерцiйного директора ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

8) з 14.05.2018р. по теперiшнiй час - директор комерцiйний ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"). 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Фурсова Наталiя Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 

 Вища. У 2008 роцi закiнчила Нацiональну металургiйну академiю України за 

спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобула квалiфiкацiю магiстр економiки. 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник вiддiлу економiки та аналiзу сталевої заготiвки Економiчного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 25 квiтня 2018 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №142), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання 

членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 09.08.2012р. по 04.04.2014р. - начальник фiнансового вiддiлу ТОВ 

"ДНIПРОМЕТАЛСЕРВIСГРУП"; 

2) з 09.04.2014р. по 30.10.2015р. - провiдний спецiалiст з бюджетування 

Фiнансово-економiчного управлiння ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; 

3) з 02.11.2015р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу економiки та аналiзу сталевої заготiвки 

Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

4) з 03.11.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", заступник 

директора з економiки та фiнансiв. 

Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду заступника директора з економiки та фiнансiв 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНIПРОСТАЛЬ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431; мiсцезнаходження 

пiдприємства: вул. Днiпросталiвська (попередня назва - вул. Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, 

Україна). 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Новiков Андрiй Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища. У 1999 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю 

економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю економiста 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, начальник вiддiлу контролiнгу Бюджетного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2016, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї та обрання його на посаду члена Ревiзiйної 

комiсiї Товариства строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї обрано Головою 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ".  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 16 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) З 21.01.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу 

контроллiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу контроллiнгу Бюджетного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33517151; 

мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна) 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Романова Свiтлана Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 Вища. У 2006 роцi закiнчила закрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський 

унiверситет економiки та права" за спецiальнiстю мiжнародна економiка та здобула 

квалiфiкацiю магiстр з мiжнародної економiки. 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник вiддiлу з управлiння корпоративними фiнансами Управлiння 

казначейських операцiй Фiнансово-економiчної служби.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2016, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  



1) з 06.05.2008р. по 17.07.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економiст вiддiлу по роботi з 

фiнансовими iнструментами Фiнансового управлiння; 

2) з 18.07.2012р. по 05.05.2014 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економiст вiддiлу по 

роботi з фiнансовими iнструментами Фiнансового управлiння; 

3) з 06.05.2014р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу з 

управлiння корпоративними фiнансами Фiнансового управлiння;  

4) з 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу з 

управлiння корпоративними фiнансами Управлiння казначейських операцiй 

Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу з управлiння корпоративними фiнансами 

Управлiння казначейських операцiй Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"  (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 33668606; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. 

Днiпро, 49005, Україна) 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Черников Iван Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 Вища. У 2008 роцi закiнчив Державний вищий навчальний заклад "Київський 

нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана" за спецiальнiстю облiк i аудит 

та здобув квалiфiкацiю магiстр з облiку i аудиту. 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, начальник вiддiлу мiжнародної звiтностi бухгалтерiї 

Фiнансово-економiчної служби. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2016, обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.02.2014р. по 

05.07.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу методологiчного 

забезпечення Фiнансово-економiчної служби; з 06.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу мiжнародної звiтностi бухгалтерiї 

Фiнансово-економiчної служби; з 07.06.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст вiддiлу фiнансових операцiй 

Фiнансово-економiчної служби.  Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу 

мiжнародної звiтностi бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З 



ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 33517151; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. 

Днiпро, 49005, Україна).  За сумiсництвом у ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33668606; мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, 

Україна) обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу фiнансових операцiй 

Фiнансово-економiчної служби. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Новiкова Тетяна Павлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища. У 1991 роцi закiнчила Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю 

прикладна математика та здобула квалiфiкацiю математик. 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО", 

34984027, головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.08.2017, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: органiзовує ведення бухгалтерського 

облiку, дотримання єдиних методологiчних норм, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi 

пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; здiйснює контроль за вiдображенням на 

рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; забезпечує складання на основi 

даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства та подання в установленi строки 

користувачам; забезпечує виконання всiх необхiдних заходiв для запобiгання 

несанкцiонованому виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського 

облiку; органiзовує збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 

встановленого термiну; органiзовує здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та 

неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; 

бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис 

головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, 

затвердженими формами та iнструкцiями; за погодженням з власником (керiвником) Товариства 

забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить 

розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань; здiйснює контроль за 

веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, 

трудових та фiнансових ресурсiв; бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на 

пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд 

нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. забезпечує перевiрку стану бухгалтерського 

облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 

 

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 



Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 19.08.2017 року №122. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

1) з 01.05.2013р. по 30.09.2013р. - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

 

2) з 01.10.2013р. по 28.01.2016р. - начальник вiддiлу економiчного планування та зведеної 

звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

 

3) з 29.01.2016р. по 18.08.2017р. - головний бухгалтер ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; 

 

4) з 19.08.2017р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"). 

 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради, представник 

акцiонера 

"IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE 

LIMITED) 

Храйбе Фадi 

Зейнович 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Лихоманов Андрiй 

Анатолiйович 

- 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Брiдня Глiб 

Iгорович 

- 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Машкара 

Катерина 

Володимирiвна 

- 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Терещенко Алла 

Петрiвна 

- 1 0,00000038

535 

1 0 

Голова Правлiння Макаренко 

Валентин Iванович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Зайцев Альберт 

Альбертович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Новiкова Тетяна 

Павлiвна 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Плужко 

Мирослава 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Решетник Олег 

Анатолiйович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Санiн Андрiй 

Вiкторович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Фурсова Наталiя 

Сергiївна 

- 0 0 0 0 



Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Новiков Андрiй 

Юрiйович 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Романова Свiтлана 

Сергiївна 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Черников Iван 

Васильович 

- 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Новiкова Тетяна 

Павлiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 4 0,00000154

14 

4 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Нормативними документами Товариства, якi регулюють поточну господарську дiяльнiсть 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацiй його посадовим 

особам Товариства, у разi їх звiльнення.  

У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим 

особам Товариства, при їх звiльненнi. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Приватне пiдприємство "МС" 22221291 

49029, Україна, Дніпропетровська 

обл., - р-н, м. Днiпро, 

вул.Чкалова, буд.10, кв. 9 

0,005405 

LIGHT INVECTMENT CO 28126-62 

12260, -, - р-н, ДЕЛАВЕР19934, 

ВIЛЛОУ ГРУВ РОУД, б.2 

КАМДЕН 

0,002575 

ТЕМПСФОРД 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(TEMPSFORD INVESTMENT 

LIMITED) 

148057 

1105, Кiпр, - р-н, м. Нiкосiя, Агiос 

Андреас, Агiу Павлу, 15, ЛЕДРА 

ХАУС 

0,017449 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIРМА 

"IНТЕРВТОРПРОМ" 

32082744 

61046, Україна, Харківська обл., - 

р-н, м. Харкiв, пр. Московський, 

буд.275 

0,000003 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Енерго-Капiтал" 

32961343 

01034, Україна, Київська обл., - 

р-н, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 

буд.14-В, кв.27 

0,036993 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами та 

адмiнiстрування пенсiйних 

фондiв "Актив Плюс" 

(ПЗНВIФ 

"ВЕНЧУРКАПIТАЛIНВЕСТ"

) 

32977421 

01030, Україна, Київська обл., - 

р-н, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд.32, офiс 49 

0,004238 

АТЛАНТIК ФIНАНСОВI 

РИНКИ, Т.О.В.(ATLANTIK 

FINANSNY THRY) 

49455991 
60200, Czech Republic, - р-н, Brno, 

Нilleho, 6 
0,081694 

Raiffeisen Bank International 

AG / Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ 

FN122119m 
1030, -, - р-н, Vienna, Am 

Stadtpark,9 
0,050095 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE LIMITED) 
HE170535 

1065, Cyprus, - р-н, Nicosia, 

Mykinon, 8 
98,669877 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Власники цiнних паперiв 4892 фiзична особа 1,131671 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 



 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - спецiалiзується на заготiвлi i переробцi металобрухту 

чорних металiв, пiдготовцi металошихти, а також переробцi сталеплавильних шлакiв. 

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

- зниження витрат на виробництво, 

- впровадження нової технiки i технологiї. 

 По зниженню витрат на виробництво впроваджується, встановлення приладiв контролю витрат 

енергоресурсiв та контролю роботи обладнання. 

В цiлому Товариство планує реалiзувати в 2019 роцi 841,0 тис. тонн готової продукцiї, при 

цьому планується, що чистий дохiд Товариства вiд реалiзацiї продукцiї складе 6 413 млн. грн. 

Також планується переробити 636,3 тис. тонн металобрухту, на капiтальнi ремонти планується 

витратити 29,6 млн. грн., на iнвестицiї та модернiзацiю устаткування - 2,0 млн. грн. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Постановою Ради Народних комiсарiв СРСР вiд 15.06.1938р. було вирiшено збудувати 

Днiпропетровський завод "Вторчермет" з проектною потужнiстю 140,0 тис.тон залiзного та 

чавунного брухту. В 1940 роцi завод "Вторчермет" введено в експлуатацiю. Протягом 1946 - 

1957р.р. здiйснювалось повоєнне оновлення обладнання заводу "Вторчермет". 

У 1963 роцi вiдбулося введення в експлуатацiю першої у свiтi чугуноломальної установки 

зусиллям 5000 тон. 

В 1964 роцi введено в експлуатацiю перший пакетувальний прес для легковiсного брухту та 

стружки, а також потужний гiдравлiчний прес Б-101. 

У 1988 роцi введено в експлуатацiю систему зберiгання та газифiкацiї рiдкого кисню. 

У серпнi 1994 року на базi Днiпропетровського державного пiдприємства "Вторчетмет" було 

створено вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет". 

У 2003 роцi створено сучасний цех комплексної переробки брухту та вiдходiв металу, 

встановлено гiдравлiчнi ножицi НО-340 iз зусиллям до тисячi тон та новий прес ЧПА 1000. 

У 2007 роцi у зв'язку з запланованим розширенням виробництва та збiльшенням обсягу 

реалiзацiї готової продукцiї було взято в оренду цех з переробки шихти , який виконуватиме 

функцiї по забезпеченню металошихтою цехiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за рiшенням 

рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулися 24 квiтня 2012 року, перейменований у 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

(без змiни органiзацiйно-правової форми). 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

є повним правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". 

20 грудня 2018р. позачерговими загальними зборами прийнято рiшення про змiну найменування 

юридичної особи та змiну типу акцiонерного товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ".  

На сьогоднi АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є одним з найбiльших переробникiв 

металобрухту в Українi. Виробничi потужностi пiдприємства забезпечують переробку брухту в 

кiлькостi 1350 тис.тонн на рiк. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 



Протягом звiтного року Товариством не укладалися деривативи i не вчинялися правочини щодо 

похiдних цiнних паперiв.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками Товариства не створено та не затверджено. Пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту (внутрiшнього аудитора), станом на 31.12.2018 року не створено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiй, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства має на метi захист прав та 

законних iнтересiв акцiонерiв, забезпечення довiри iнвесторiв та акцiонерiв. 

 Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю будується 

на принципах комплексностi, незалежностi, об'єктивностi, професiйностi та сприяє: 

1) збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства; 

2) забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв; 

3) пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв; 

4) запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок; 

5) забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється через залучення 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та внутрiшню систему контролю. 

Система внутрiшнього контролю забезпечує здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства.  

До органiв Товариства, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, належать: 

1) Наглядова рада, яка дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20 грудня 2018 

року (протокол №35).  

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 

2) Ревiзiйна комiсiя, яка дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20 грудня 2018 

року (протокол №35).  

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та 

спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. 

З метою надання рiчним загальним зборам Товариства, скликаним на 18 квiтня 2019 року, звiту 

та висновкiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк 

Ревiзiйною комiсiєю Товариства проведена вiдповiдна перевiрка. В ходi здiйснення перевiрки 

встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй, повнота вiдображення у 

бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки. 

Проводилась перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" та аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її 



працiвникiв, i випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". Також здiйснювалось виконання iнших передбачених 

чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з перевiркою дiяльностi Товариства.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк Ревiзiйна 

комiсiя пiдготувала висновок. Пiдготовлений Ревiзiйною комiсiєю висновок та звiт буде 

розглянуто рiчними загальними зборами Товариства 18 квiтня 2019 року.  

Протягом звiтного року Ревiзiйна комiсiя не проводила спецiальних перевiрок.. 

Вiдповiдальнiсть за розробку i практичне ведення системи внутрiшнього контролю покладається 

на директорiв з напрямiв дiяльностi, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", до функцiй яких вбудованi повноваження щодо 

контролю. Так органiзацiйною структурою управлiння Товариства передбачено утворення i 

функцiонування: 

1. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА, дiяльнiсть якої направлена на заготiвлю 

сировини та переробку металобрухту чорних металiв та органiзацiю процесу планування 

контролю виробництва та вiдвантаження продукцiї. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього 

контролю несе директор з виробництва. 

2. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА, функцiями служби є забезпечення Товариства усiма 

видами енергiї, своєчасного ремонту електроустаткування, електроустановок, повiтряних та 

кабельних мереж. Реалiзацiя плану-графiку проведення ремонтно-будiвельних робiт згiдно до 

виробничої програми. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе головний 

технолог. 

3. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА КОМЕРЦIЙНОГО, функцiями якої є органiзацiя та контроль 

забезпечення Товариства сировиною, здiйснення планувань щодо перевезень металобрухту. 

Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор комерцiйний. 

4. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, дiяльнiсть якої направлена на органiзацiю розробки та реалiзацiю 

комплексу заходiв iз забезпечення безпеки Товариства, правового забезпечення iнтересiв 

Товариства, комерцiйної таємницi Товариства, виявлення та профiлактики можливих порушень 

безпеки. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор з безпеки. 

5. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ПЕРСОНАЛУ, функцiями якої є удосконалення 

органiзацiйно-функцiональної структури управлiння та штатного розкладу Товариства, 

забезпечення ефективного функцiонування процесiв укомплектування та пiдбору персоналу всiх 

пiдроздiлiв Товариства. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе директор з 

персоналу. 

6. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, яка вiдповiдає за органiзацiю економiчної та 

фiнансової роботи в Товариствi та дотримання єдиних методологiчних основ ведення 

бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе головний 

бухгалтер. 

7. ЮРИДИЧНОГО ВIДДIЛУ, який здiйснює контроль за дотриманням законiв та iнших 

нормативно-правових актiв на пiдприємствi. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього 

контролю несе начальник юридичного вiддiлу. 

8. ВIДДIЛУ ЛОГIСТИКИ, який вiдповiдає за забезпечення перевезення вантажiв та 

забезпеченню Товариства брухтом. Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе 

начальник вiддiлу логiстики. 

9. ГОСПОДАРСЬКОГО ВIДДIЛУ,  яка вiдповiдає за виконання заходiв соцiального розвитку 

(харчування працiвникiв Товариства, органiзацiю вiдпочинку працiвникiв та членiв їх сiмей, 

тощо). Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник господарського 

вiддiлу. 

10. ВIДДIЛУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI I НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, дiяльнiсть якого направлена на виконання правових, органiзацiйно-технiчних, 

санiтарно-гiгiєнiчних, соцiально-економiчних та лiкувально-профiлактичних заходiв, 

спрямованих на попередження нещасних випадкiв, професiйних захворювань та аварiй в процесi 



працi, належного стану охорони працi та санiтарного благополуччя на територiї Товариства. 

Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю несе начальник вiддiлу промислової 

безпеки, охорони працi i навколишнього середовища. 

Ще одним iз методiв контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства є залучення 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12 вересня 2018 року (протокол засiдання 

№156) аудитором (аудиторською фiрмою) АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" для 

проведення аудиторської перевiрки за результатами 2018 року обрано ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ХАРКIВ"  

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 22628041; номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес" - 0186; мiсцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5) 

Протягом 2017 року АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" спiвпрацювало з ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ" (iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 31217385; Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4014, 

видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.06.2007 р. №179/7; мiсцезнаходження: 

49044, Україна, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8), яке рiшенням Наглядової ради 

Товариства вiд 09 жовтня 2017 року (протокол засiдання №120) було обрано аудитором 

(аудиторською фiрмою) АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" для проведення аудиторської 

перевiрки за результатами 2017 року. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають або 

можуть виникнути: на рiвнi Правлiння та Наглядової ради Товариства. Процес управлiння 

ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний 

характер. Товариство використовує або розробляє продукти, iнструменти та схеми лише за 

умови, що пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi. 

Товариство керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином 

компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства.  

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах 

ризикiв: 

Ризик змiни вiдсоткових ставок 

Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати 

Товариства зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. 

Товариство не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм 

ризиком змiни вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов'язання Товариства 

мають фiксованi ставки. 

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. 



Товариство сформувало у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї 

торгової дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 

торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є 

безнадiйною. Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених 

залишкiв. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами, розмiщеними в банках, та iншими 

банкiвськими вкладами, визначається с урахуванням оцiнки кредитного ризику Товариством на 

звiтну дату та контрактного строку дiї фiнансового iнструменту.  

Якщо станом на звiтну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного ризику за 

банкiвськими розмiщеннями з моменту первiсного визнання, то резерв пiд очiкуванi збитки 

визначається виходячи з 12-мiсячних очiкуваних збиткiв. У разi значного зростання кредитного 

ризику резерв пiд очiкуванi збитки визначається виходячи з очiкуваних збиткiв протягом усього 

перiоду iснування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених в банках, та iнших 

банкiвських вкладiв, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи iнформацiю щодо 

iндивiдуальних рейтингiв банкiв, що публiкуються провiдними рейтинговими агентствами у 

вiльному доступi (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявностi бiльш нiж одного 

iндивiдуального  рейтингу, обирається найнижчий рейтинг. При вiдсутностi у банку 

iндивiдуального рейтингу вiн обирається на рiвнi не вище суверенного рейтингу України.  

Пiсля визначення рейтингу банку на звiтну дату за допомогою перехiдної таблицi щодо середнiх 

значень ймовiрностi дефолту контрагентiв, що публiкується агентством Standard&Poor`s або 

iншими мiжнародними рейтинговими агентствами у вiльному доступi, використовується 

значення ймовiрностi дефолту, як вiдсотку для нарахування резерву за активом (за необхiдностi 

зважуючи отриманий коефiцiєнт резервування на термiн фiнансового активу).  

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 шляхом 

розрахунку,  аналiзу та  їх порiвняння з нормативними показниками  регулярно здiйснює 

монiторинг структури капiталу i може змiнювати полiтику управлiння капiталом та цiлi, в 

залежностi вiд економiчного середовища, настроїв ринку i стратегiї розвитку. 

Товариству також притаманнi наступнi ризики: - виробничi ризики, якi пов'язанi з 

рiзноманiтними порушеннями у виробничому процесi або в процесi поставок сировини, 

матерiалiв. Заходами зi зниження виробничих ризикiв є дiючий контроль над виробничим 

процесом та посилення впливу на постачальникiв шляхом їх дублювання;  

- комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку (зменшення розмiрiв 

та ємкостi ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренцiї та iн.).  

Комерцiйнi ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, 

створення дiлерської мережi, рацiональна цiнова полiтика, рекламнi заходи та iн.;  

- фiнансовi ризики наявнi постiйно та представленi здебiльшого iнфляцiйними процесами, якi 

можуть бути зниженi шляхом створення фiнансового менеджменту на пiдприємствi, робота з 

покупцями на умовах передплати та iн.  

- правовi ризики, пов'язанi зi змiною правил митного контролю i мит, змiною валютного 

регулювання, податкового законодавства. Правовi ризики у Товариствi можуть виникнути у 

результатi введення режимiв лiцензування, квотування i регулювання цiн, застосування 

обмежень державного регулювання як експортних поставок, так i поставок на внутрiшнiй ринок.  



Не зважаючи на всi проблеми по заготiвлi металобрухту, Товариство намагається зберегти 

досягнутi результати. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство керується Кодексом корпоративного управлiння, який було затверджено у новiй 

редакцiї рiшенням позачергових загальних зборiв Товариства 20 грудня 2018 року (протокол 

№35). Текст Кодексу корпоративного управлiння доступний для загального ознайомлення на 

власному веб-сайтi Товариства за посиланням:  

http://dneprvtormet.interpipe.biz/files/Kodeks-Vtorm-20-12-2018.pdf 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Корпоративне управлiння в Товариствi - це система вiдносин мiж акцiонерами Товариства, 

членами органiв Товариства, клiєнтами, контрагентами, органами державної влади та iншими 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами. Цi вiдносини заснованi на управлiннi та 

пiдпорядкованостi, контролi та вiдповiдальностi. 

Корпоративне управлiння у Товариствi базується на наступних принципах: 

1) забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю у 

Товариствi; 

2) однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй;  

3) здiйснення Наглядовою радою управлiння дiяльнiстю Товариства, забезпечення ефективностi 

контролю з її боку за дiяльнiстю Правлiння, а також пiдзвiтнiсть членiв Наглядової ради 

акцiонерам Товариства; 

4) здiйснення Правлiнням виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною 

дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть Правлiння Наглядовiй радi та акцiонерам; 

5) своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про його 

фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою 

забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами Товариства; 

6) ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту 

прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства. 

Цi принципи формують полiтику корпоративного управлiння, дотримання якої обов'язкове для 

всiх пiдроздiлiв та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати 

корпоративнi вiдносини вiдповiдно до вищезазначених принципiв. 

Прiоритетом корпоративної поведiнки Товариства є повага до прав та законних iнтересiв 

акцiонерiв, працiвникiв, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi Товариства, 

вiдкритiсть Товариства, а також забезпечення ефективної дiяльностi та iнвестицiйної 

привабливостi, пiдтримання фiнансової стабiльностi та прибутковостi Товариства. 

Основи ефективної дiяльностi базуються на довiрi мiж усiма учасниками корпоративних 

вiдносин. 

Товариство планомiрно здiйснює вдосконалення практики корпоративного управлiння за 

допомогою впровадження рекомендацiй Принципiв корпоративного управлiння, а також 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства i процедур у вiдповiднiсть до вимог чинного 



законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управлiння протягом звiтного року були 

розробленi i винесенi на затвердження позачергових загальних зборiв новi редакцiї Статуту та 

положень про органи Товариства (затверджено позачерговими загальними зборами 20.12.2018р. 

(протокол №35)). 

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну i достовiрну iнформацiю про 

Товариство для забезпечення можливостi прийняття об?рунтованих рiшень акцiонерами 

Товариства та iнвесторами. 

Товариство планує i надалi проводити активнi дiї для пiдвищення рiвня корпоративного 

управлiння. Наприклад, в наступному роцi, серед iншого, Товариство планує суттєво розширити 

наповнення додатковою iнформацiєю Рiчного звiту Товариства за 2018 рiк, розробити та 

впровадити Порядок проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" та iнше. 

Прозорiсть дiяльностi i корпоративне управлiння вiдповiдно до найкращих свiтових практик 

дозволить пiдвищити кредит довiри з боку зовнiшньої i внутрiшньої цiльової аудиторiї, що в 

пiдсумку позначиться на рентабельностi, цiнностi акцiй Товариства, позитивну динамiку при 

облiку доходiв та iмiджi Товариства. 

 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
У своїй дiяльностi Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного 

управлiння i не вiдхиляється вiд його вимог. Товариство приймає зобов'язання слiдувати у своїй 

дiяльностi принципам Корпоративного управлiння. Дотримання викладених у Кодексi правил та 

стандартiв спрямовано на формування та пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, 

пiдвищення ефективностi дiяльностi Товариства та збiльшення його iнвестицiйної 

привабливостi. 

Факти недотримання Кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.  

Рiшень, щодо не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини, не приймалось.  

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2018 

Кворум зборів 99,497 

Опис Рiчнi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства. 

Згiдно ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства" за пропозицiєю 

акцiонера, який є власником бiльше 5% простих акцiй, до проекту порядку 

денного рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулися 26 квiтня 2018 

року об 11:30 у актовiй залi Товариства за адресою: Україна, 49124, м. 

Днiпро, вул. Липова, 1, були включенi новi питання:  



- Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї.  

- Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

Рiчнi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства. 

3. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 

2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення 

основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2018 роцi. 

4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати 

дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

результатами проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

8. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства на 2018 рiк. 

9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

10. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 

ради Товариства.  

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.  

14. Затвердження на 2018 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або 

майнових порук по зобов'язанням третiх осiб.  

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

16. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

ринкова вартiсть яких перевищує 10 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за 2017 рiк.  

17. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

ринкова вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за 2017 рiк. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

I. З першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Ключник Ларису 

Миколаївну; Шейка Владислава Iгоровича; Штанько Олену Валерiївну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення 

роботи загальних зборiв Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №1 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з першого 



питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що складає 100% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

II. З другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до 

порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. 

2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку 

денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання 

порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з 

цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати 

проект рiшення, потiм переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання 

записок секретарю зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, 

по батьковi акцiонера (його представника). Питання мають бути 

сформульованi коротко та чiтко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням 

бюлетенiв для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. 

В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 

-10 хвилин.  

5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв 

голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв головi 

зборiв оголосити про їх закриття.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №2 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з другого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що складає 100% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  



Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

III. З третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2017 

рiк. 

2. Роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, 

що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його 

установчих документiв. 

3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2018 роцi визначити: 

- збiльшення обсягiв заготiвлi та переробки металобрухту; 

- розвиток ломозаготiвельних потужностей; 

- зменшення витрат на виробництво та максимiзацiя прибутку вiд 

господарської дiяльностi. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №3 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з третього 

питання порядку денного: "ЗА" - 256058058 голосiв, що складає 99,979% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 52 970 голосiв, що складає 

0,021% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

IV. З четвертого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi 

за 2017 рiк. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та 

такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i 

положенням його установчих документiв. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №4 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256058058 голосiв, що складає 99,979% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 52 970 голосiв, що складає 

0,021% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 



голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

V. З п'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

результатами проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. 

2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №5 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що складає 100% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VI. З шостого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову 

звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. 

2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 

2017 роцi. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №6 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з шостого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що складає 100% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 



БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VII. З сьомого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №7 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256056213 голосiв, що складає 99,9786% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 53 273 голоси, що складає 

0,0208% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 1 542 

голоси, що складає 0,0006% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VIII. З восьмого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства на 2018 рiк: 

- обсяг реалiзацiї готової продукцiї - 836,723 тис. тонн; 

- чистий дохiд  вiд реалiзацiї продукцiї - 6,874 млрд. грн.; 

- переробка металобрухту - 661,783 тис. тонн; 

- капiтальнi ремонти - 28,391 млн. грн.; 

- iнвестицiї та модернiзацiя устаткування - 2,0 млн. грн. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №8 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого 

питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що складає 100% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 



0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

IX. З дев'ятого питання порядку денного ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 

РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №9 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого 

питання порядку денного: "ЗА" - 5 780 голосiв, що складає 0,002% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 256 105 248 голосiв, що 

складає 99,998% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення не прийняте. 

X. З десятого питання порядку денного ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 

РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №9 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого 

питання порядку денного: "ЗА" - 5 780 голосiв, що складає 0,002% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 256 105 248 голосiв, що 

складає 99,998% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення не прийняте. 

XI. З одинадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства: 

1. Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); 

2. Лихоманова Андрiя Анатолiйовича; 

3. Брiднi Глiба Iгоровича; 

4. Лебiдя  Павла Юрiйовича - незалежного директора; 



5. Жело Михайла Вiкторовича - незалежного директора. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №11 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

одинадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

XII. З дванадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу 

Наглядової ради Товариства є:  

1. Храйбе Фадi Зейнович - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED). 

2. Лихоманов Андрiй Анатолiйович. 

3. Брiдня Глiб Iгорович. 

4. Терещенко Алла Петрiвна. 

5. Машкара Катерина Володимирiвна. 

Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу №12 про 

пiдсумки кумулятивного голосування на рiчних загальних зборах з 

пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку денного: кiлькiсть 

голосiв, отриманих кандидатом Храйбе Фадi Зейновичем - представником 

акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED) - 256123945; 

кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Лихомановим Андрiєм 

Анатолiйовичем - 256107420; кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом 

Брiднею Глiбом Iгоровичем - 256107420;  

кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Терещенко Аллою Петрiвною - 

256107420; кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом Машкарою 

Катериною Володимирiвною - 256107420. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 1 515. 

XIII. З тринадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства 

укладатимуться на безоплатнiй основi. 

3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства або тимчасово 

виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства пiдписати договори 



з членами Наглядової ради Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №13 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

тринадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити на 2018 рiк лiмiт надання Товариством порук по 

зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що не перевищує 1 500 000 000 

гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi 

надаються Товариством у 2018 роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2018 року та 

якi дiють протягом 2018 року, не повиннi враховуватись при розрахунку 

використання лiмiту порук у 2018 роцi. 

3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у 

забезпечення зобов'язань наступних компанiй: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"; ТОВ 

"ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ 

"КЛВ ПРОДАКШН"; ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - 

ЕНЕРГО"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; ТОВ "МЕТА"; 

ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ"; ПрАТ "НРЗ";

 ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); 

Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks 

Investments Limited); Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); КЛВ Вiлко 

СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc); 

IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE 

GmbH); Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); ТОВ "IНТЕРПАЙП 

КАЗАХСТАН"; ТОВ "IНТЕРПАЙП-М".  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №14 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з другого 

чотирнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256111028 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 



голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2018 р. до 26.04.2019 р., ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i 

бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства 

за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв 

Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 259 810  тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення 

виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги 

та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 

810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної 

лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 259 810  тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 259 810  тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або 

акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 

810 тис. грн. 



При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного  з  таких  правочинiв,  не  

може  перевищувати         259 810 тис. грн. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №15 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв по першiй 

частинi проекту рiшення з п'ятнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 

256057755 голосiв, що складає 99,9792% голоси акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй; "ПРОТИ" - 53 273 голоси, що складає 0,0208% голосiв акцiонерiв, 

якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI 

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2018 р. до 26.04.2019 р., ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2017 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв 

Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення 

виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги 

та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної 

лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 



- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та 

доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або 

акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 

000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №16 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв по другiй 

частинi проекту рiшення з п'ятнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 

256057755 голосiв, що складає 99,4765% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 

кiлькостi; "ПРОТИ" - 53 273 голоси, що складає 0,0207% голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi. 

Рiшення прийняте 99,4765% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

XVI. З шiстнадцятого итання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору 

№956/553120532 вiд 30.12.2011р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Постачальника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", 

в якостi Покупця, предметом яких є поставка лому чорних металiв, 

загальна вартiсть яких за 2017 рiк складає 60 000 000,00 грн., що становить 

11,545% вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 

даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

2. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №488 на 

переробку брухту i вiдходiв чорних металiв вiд 01.05.2013р., укладенi мiж 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ 

"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника, предметом яких є послуги з 

переробки брухту i вiдходiв чорних металiв, а також послуги з 

радiацiйного контролю, контролю на вибухонебезпечнiсть, хiмiчну безпеку 

тощо, загальна вартiсть яких за 2017 рiк складає 129 053 611,35 грн., що 

становить 24,831% вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

3. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки 

№1072 вiд 28.11.2016р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ 

"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Покупця, предметом яких є поставка брухту i 

вiдходiв чорних металiв, загальна вартiсть яких за 2017 рiк складає 238 512 

073,94 грн., що становить 45,892% вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

4. Схвалити договiр про переведення боргу №333/580160637 вiд 

20.04.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 



предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 128 316 683,06 грн., що становить 24,689% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

5. Схвалити договiр про переведення боргу №452/580160788 вiд 

02.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 

предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 117 566 529,30 грн., що становить 22,621% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

6. Схвалити договiр про переведення боргу №553/580160927 вiд 

11.07.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 

предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 147 741 700,90 грн., що становить 28,427% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

7. Схвалити договiр про переведення боргу №621/580161014 вiд 

04.08.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 

предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 103 046 272,50 грн., що становить 19,827% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

8. Схвалити договiр про переведення боргу №777/580161195 вiд 

21.09.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 

предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 191 734 654,20 грн., що становить 36,891% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

9. Схвалити договiр про переведення боргу №850/580161294 вiд 

13.10.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного 

боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, 

предметом якого є замiна Первiсного боржника у зобов'язаннi за 

договором №501Д/04 вiд 16.04.2008р. мiж Первiсним боржником та 

Кредитором, на загальну суму 242 556 934,40 грн., що становить 46,670% 

вартостi активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №17 про пiдсумки 



голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

шiстнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256058058 голосiв, що 

складає 99,979 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 52 970 

голосiв, що складає 0,021% голос акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв незаiнтересованих 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

XVII. З сiмнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додатки та специфiкацiї  до договору №501Д/04 вiд 

16.04.2008р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Покупця, 

предметом яких є поставка брухту чорних металiв, загальна вартiсть яких 

за 2017 рiк складає 4 095 846 167,43 грн., що становить 788,075% вартостi 

активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №18 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

сiмнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256058058 голосiв, що 

складає 99,979% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 52 970 

голосiв, що складає 0,021% голос акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв незаiнтересованих 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та яким 

належать голосуючi з цього питання акцiї. 

2. Схвалити додатки та специфiкацiї  до договору №501Д/04 вiд 

16.04.2008р., укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в 

якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Покупця, 

предметом яких є поставка брухту чорних металiв, загальна вартiсть яких 

за 2017 рiк складає 4 095 846 167,43 грн., що становить 788,075% вартостi 



активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за даними рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №19 про пiдсумки 

голосування на рiчних загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

сiмнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256058058 голосiв 

акцiонерiв, що складає 99,4766% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 

кiлькостi; "ПРОТИ" - 52 970 голосiв, що складає 0,0206% голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi.  

Рiшення прийняте 99,4766% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 20.12.2018 

Кворум зборів 99,477 

Опис Позачерговi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою 

Товариства. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства. 

3. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.  

4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 

5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї.  

6. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

7. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

8. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

9. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

10. Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння Товариства 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

I. З першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Ключник Ларису 

Миколаївну; Шейка Владислава Iгоровича; Штанько Олену Валерiївну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення 

роботи загальних зборiв Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №1 про пiдсумки 



голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

першого питання порядку денного: "ЗА" - 256064682 голосiв, що складає 

100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах 

та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, 

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

II. З другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до 

порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. 

2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку 

денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання 

порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з 

цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати 

проект рiшення, потiм переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання 

записок секретарю зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, 

по батьковi акцiонера (його представника). Питання мають бути 

сформульованi коротко та чiтко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням 

бюлетенiв для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. 

В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 

-10 хвилин.  

5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв 

голосування з кожного питання порядку денного загальних зборiв головi 

зборiв оголосити про їх закриття.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №2 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

другого питання порядку денного: "ЗА" - 256055682 голоси, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 9000 

голосiв, що складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 



зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

III. З третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №3 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

третього питання порядку денного: "ЗА" - 256052278 голосiв, що складає 

99,995% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12404 голоси, що 

складає 0,005% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

IV. З четвертого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ". 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №4 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

першого питання порядку денного: "ЗА" - 256052278 голосiв, що складає 

99,995% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12404 голоси, що 

складає 0,005% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 



зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

V. З п'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Статуту Товариства. 

3. Доручити Шейку Владиславу Iгоровичу здiйснити усi необхiднi заходи, 

пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Головi 

Правлiння Товариства видати Шейку Владиславу Iгоровичу вiдповiдну 

довiренiсть.   

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №5 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VI. З шостого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Положення про загальнi збори Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Положення про загальнi збори Товариства.                    

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №6 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

шостого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 



НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VII. З сьомого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства.                    

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №7 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

VIII. З восьмого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №8 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 



зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

IX. З дев'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.                    

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №9 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

X. З десятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Кодексу корпоративного управлiння Товариства 

шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати 

нову редакцiю Кодексу корпоративного управлiння Товариства.                    

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу №10 про пiдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з 

десятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

99,996% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 9303 голоси, що 

складає 0,004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 



акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцiй. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

Форма та текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах 

затвердженi Наглядовою радою Товариства. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 



Інше 

(зазначити) 

 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про 

припинення їх повноважень.  2. Затвердження порядку проведення 

загальних зборiв Товариства.3. Прийняття рiшення про змiну типу 

Товариства. 4. Прийняття рiшення про змiну найменування 

Товариства.5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї. 6. Внесення змiн до Положення про загальнi збори 

Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.7. Внесення змiн 

до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його 

в новiй редакцiї.8. Внесення змiн до Положення про Правлiння 

Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.9. Внесення змiн 

до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї.10. Внесення змiн до Кодексу корпоративного 

управлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: факти скликання але непроведення чергових загальних зборiв 

вiдсутнi.  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: факти скликання але непроведення позачергових  загальних зборiв вiдсутнi.  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової ради Товариства не утворювалися постiйнi 

чи тимчасовi комiтети з числа її членiв.  



 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оскiльки у складi Наглядової 

ради Товариства не утворювалися постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв, то i оцiнка 

роботи комiтетiв не здiйснювалась.  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 

Наглядової ради Товариства не утворювалися постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Храйбе Фадi Зейнович Голова Наглядової ради - 

представник акцiонера 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPЕ LIMITED) 

 X 

Опис:  

Лихоманов Андрiй 

Анатолiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Брiдня Глiб Iгорович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Машкара Катерина 

Володимирiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Терещенко Алла Петрiвна Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 

особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, 

яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств, а саме народнi депутати України, члени Кабiнету 

Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв 

виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, 

вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв 

прокуратури, суду, Служби безпеки України, Нацiональної 

полiцiї України, державнi службовцi, крiм випадкiв, визначених 

X  



Законом України "Про акцiонернi товариства". Головою та 

членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд 

заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо 

Товариство провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають 

непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи 

господарськi злочини, не можуть бути Головою та членами 

Наглядової ради. Посадовi особи органiв Товариства повиннi 

володiти знаннями, квалiфiкацiєю та досвiдом, високими 

професiйними та моральними якостями, необхiдними для 

виконання своїх посадових обов'язкiв та мати бездоганну 

дiлову репутацiю. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання, якi проводяться в мiру 

необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради може проводитися 

у формi: 

1) спiльної присутностi членiв Наглядової ради у визначеному мiсцi для обговорення питань 

порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної присутностi); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради у формi спiльної присутностi 

проводиться вiдкритим способом (пiдняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової ради у формi письмового 

опитування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. 

Протягом 2018 року Наглядова рада провела 45 засiдань, на яких було розглянуто 77 питань, 

вiднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенцiї.  

Серед основних питань, якi розглядалися Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi, 

були:  

- органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних та позачергових загальних зборiв 

Товариства;  

- внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;  

- узгодження рiшень Правлiння щодо  призначення та звiльнення директорiв з напрямiв 

дiяльностi, головного iнженера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо 

пiдпорядкованi Головi Правлiння; 

- прийняття рiшення про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки 



та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

- обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;  

- прийняття рiшень про обрання оцiнювачiв майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

- прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв Товариства; 

- прийняття рiшень про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для цiлей проведення оцiнки 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  

- прийняття рiшень про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi 

беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради член Наглядової 

ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття 

рiшень, Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.  

У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової ради, якi є заiнтересованими 

особами у вчиненнi правочину, не мають права голосу. 

Рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на 

засiданнi Наглядової ради. Якщо на такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований 

член Наглядової ради, рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю 

приймається таким членом одноосiбно. 

У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до 

обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для 

вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, 

повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.  

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме менше 

половини її обраного кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм 

рiшень з питань скликання  загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової 

ради у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

1. Макаренко Валентин Iванович - Голова 

Правлiння 

 

2. Зайцев Альберт Альбертович - член 

Правлiння 

 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Правлiння Товариства не розподiлено мiж 

членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним  виконавчим органом 

Товариства, який здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. 



3. Новiкова Тетяна Павлiвна - член Правлiння 

 

4. Плужко Мирослава Володимирiвна - член 

Правлiння 

 

5. Решетник Олег Анатолiйович - член 

Правлiння 

 

6. Санiн Андрiй Вiкторович - член Правлiння 

 

7. Фурсова Наталiя Сергiївна - член 

Правлiння 

 

 

Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим 

законодавством, Статутом та рiшенням 

загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

iнших органiв Товариства. 

Основними завданнями Правлiння є: 

1) забезпечення ефективної дiяльностi 

Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними 

напрямами його дiяльностi; 

2) реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та 

програм Товариства; 

3) забезпечення виконання рiшень загальних 

зборiв та Наглядової ради Товариства.  

Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим 

законодавством, Статутом та рiшенням 

загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

iнших органiв Товариства.  

Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим 

законодавством, Статутом та рiшенням 

загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

iнших органiв Товариства.  

Правлiння має наступнi повноваження i 

функцiї: 

1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства; 

2) затверджує, у разi необхiдностi, рiчний 

бюджет, пiврiчнi та квартальнi бюджети 

Товариства; 

3) готує фiнансовi звiти за квартал та рiк, 

пропозицiї про розподiл прибутку на розвиток 

Товариства; 

4) здiйснює управлiння i розпорядження 

майном Товариства в порядку, визначеному 

чинним законодавством та Статутом 

Товариства;  

5) в межах своїх повноважень, за 

узгодженням iз Наглядовою радою, 

використовує кошти резервного капiталу та 

iнших фондiв Товариства; 

6) розглядає (заслуховує) звiти директорiв з 

напрямiв дiяльностi, головного бухгалтера та 

керiвникiв структурних пiдроздiлiв 

Товариства про результати виконання 

затверджених планiв, програм, вказiвок щодо 

дiяльностi Товариства та його структурних 

пiдроздiлiв; 



7) спiльно iз Наглядовою радою затверджує 

органiзацiйну структуру Товариства; 

8) приймає рiшення про страхування майна 

Товариства; 

9) органiзовує виплату дивiдендiв вiдповiдно 

до Статуту Товариства, рiшення загальних 

зборiв Товариства та чинного законодавства; 

10) приймає рiшення щодо вiдчуження 

основних засобiв Товариства, у межах 

повноважень, наданих Наглядовою радою; 

11) спiльно iз Наглядовою радою приймає 

рiшення про надання повноважень дiяти без 

довiреностi вiд iменi Товариства окремим 

членам Правлiння Товариства; 

12) приймає рiшення щодо призначення та 

звiльнення директорiв з напрямiв дiяльностi, 

головного бухгалтера та керiвникiв 

структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо 

пiдпорядкованi Головi Правлiння, та подає на 

узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало 

вiдомостi про можливiсть вчинення 

правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, 

надає Наглядовiй радi iнформацiю стосовно 

правочину, у вчиненнi якого є 

заiнтересованiсть, а саме проект правочину i 

пояснення щодо ознак заiнтересованостi 

особи у вчинення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здiйснює 

пiдготовку та проведення загальних зборiв;  

15) приймає рiшення про звернення до 

Наглядової ради з вимогою скликати 

позачерговi загальнi збори у випадках, 

встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

16) формує порядок денний позачергових 

загальних зборiв, що скликаються на вимогу 

Правлiння; 

17) надає рекомендацiї Наглядовiй радi 

Товариства щодо кандидатур голови i 

секретаря загальних зборiв та кандидатур 

членiв реєстрацiйної комiсiї; 

18) забезпечує вiдповiдно до чинного 

законодавства України iнформування 

акцiонерiв про господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

19) розглядає результати аудиторських 

перевiрок та перевiрок Ревiзiйної комiсiї, 

розробляє заходи з усунення виявлених 

недолiкiв в дiяльностi Товариства та 

органiзовує їх виконання; 



20) здiйснює контроль за рацiональним та 

економним використанням матерiальних, 

трудових i фiнансових ресурсiв; 

21) органiзовує, забезпечує та контролює 

ефективне функцiонування структурних 

пiдроздiлiв i служб Товариства;  

22) вносить Наглядовiй радi пропозицiї про 

необхiднiсть прийняття рiшень з питань, 

вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; 

23) здiйснює функцiї та повноваження за 

дорученням загальних зборiв Товариства чи 

Наглядової ради Товариства; 

24) органiзовує виконання рiшень загальних 

зборiв Товариства, Наглядової ради 

Товариства, зобов'язань перед бюджетом та 

контрагентами за господарськими 

договорами; 

25) виконує дiї вiдповiдно до вимог статей 65, 

652, 653, 66 Закону України "Про акцiонернi 

товариства";  

26) вирiшує iншi питання, що пов'язанi з 

управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства 

i вiднесенi до його компетенцiї чинним 

законодавством, Статутом чи внутрiшнiми 

документами Товариства, а також питання, 

якi не входять в сферу компетенцiї 

Наглядової ради та загальних зборiв 

Товариства. 

 

Голова Правлiння керує роботою Правлiння, 

органiзовує проведення засiдань Правлiння та 

головує на них. У разi вiдсутностi Голови 

Правлiння або у разi неможливостi виконання 

ним своїх обов'язкiв його повноваження 

виконує заступник Голови Правлiння, який 

обирається членами Правлiння з їх числа у 

порядку, визначеному Положенням про 

Правлiння Товариства.  

Голова Правлiння має право без довiреностi 

дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до 

рiшень Правлiння, в т.ч. представляти 

iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд 

iменi Товариства, пiдписувати договори, 

угоди та iншi документи, зокрема довiреностi, 

видавати накази та давати розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства. 

Голова Правлiння вправi самостiйно керувати 

поточними справами Товариства та 

вирiшувати питання дiяльностi Товариства, 

здiйснювати вiд iменi Товариства iншi дiї, за 



винятком вiднесених Статутом Товариства та 

чинним законодавством до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. 

Голова Правлiння Товариства має й iншi 

повноваження i функцiї, визначенi 

Положенням про Правлiння Товариства. 

Голова Правлiння може доручити вирiшення 

окремих питань, що входять до його 

компетенцiї, окремим членам Правлiння або 

керiвникам структурних пiдроздiлiв 

Товариства шляхом видання вiдповiдного 

акту (наказу) про делегування повноважень 

або надання довiреностi. При цьому 

керiвники структурних пiдроздiлiв 

Товариства не обов'язково повиннi бути 

членами Правлiння.  

Протягом звiтного року Голова Правлiння 

надавав на пiдставi довiреностi право 

юридичним та фiзичним особам  

здiйснювати, в межах вимог чинного 

законодавства України та Статуту 

Товариства, дiї вiд iменi Товариства, укладати 

договори вiд iменi Товариства. 

 

Опис Органiзацiйною формою роботи Правлiння є 

засiдання, якi проводяться в мiру 

необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

квартал. Засiдання Правлiння може 

проводитися у формi: 

1) спiльної присутностi членiв Правлiння у 

визначеному мiсцi для обговорення питань 

порядку денного та голосування (далi - у 

формi спiльної присутностi); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного 

засiдання Правлiння у формi спiльної 

присутностi проводиться вiдкритим способом 

(пiдняттям рук).  

Голосування з питань порядку денного 

засiдання Правлiння у формi письмового 

опитування проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування.  

Протягом 2018 року Правлiння Товариства 

провело 25 засiдань, на яких було розглянуто 

34 питання, вiднесених чинним 

законодавством та Статутом Товариства до 

його компетенцiї.  

Серед основних питань, якi розглядалися 

Правлiнням Товариства у звiтному перiодi, 

були:  

- органiзацiйнi питання скликання та 



проведення рiчних та позачергових загальних 

зборiв Товариства;  

- внесення змiн до органiзацiйної структури 

Товариства;  

- прийняття рiшень щодо вiдчуження 

основних засобiв Товариства, у межах 

повноважень, наданих Наглядовою радою; 

- прийняття рiшень щодо призначення та 

звiльнення директорiв з напрямiв дiяльностi, 

головного iнженера та керiвникiв 

структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо 

пiдпорядкованi Головi Правлiння, та подання 

на узгодження до Наглядової ради; 

- надання Наглядовiй радi iнформацiї 

стосовно правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть.  

 

Засiдання Правлiння вважається 

правомочним, якщо в ньому бере участь 

бiльше половини його складу. Засiдання 

Правлiння вважається неправомочним, якщо 

на ньому одночасно вiдсутнi Голова 

Правлiння або особа, яка виконує його 

обов'язки, та заступник Голови Правлiння. 

Рiшення Правлiння приймаються простою 

бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi 

беруть участь у засiданнi. На засiданнi 

Правлiння кожний член Правлiння має один 

голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв 

Правлiння пiд час прийняття рiшень Голова 

Правлiння має право вирiшального голосу. 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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? 

 Загальн Наглядов Виконав Не 



і збори 

акціоне

рів 

а рада чий 

орган 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так 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)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  



Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управлiння Товариства. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 



Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE LIMITED) 

НЕ170535 98,66988 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

259 504 000 2 094 095 Власники цiнних паперiв, яким 

належить 2 094 095 шт. акцiй, не 

уклали з обраною Товариством 

депозитарною установою (ТОВ 

"ФОНД-МАРКЕТ") договору про 

обслуговування рахунку в цiнних 

паперах вiд власного iменi та не 

здiйснили переказ належних їм прав 

на цiннi папери на свiй рахунок в 

цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. Тому 

вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI 

Прикiнцевих та перехiдних 

положень Закону України "Про 

депозитарну систему України" 

№5178-VI вiд 06.07.2012р. та Листа 

Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 

року, їхнi акцiї не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Товариства немає.  

 

11.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 



звільнення 
Згiдно пункту 15 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства"  

№514-VI вiд 17.09.2008 року: посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова 

та члени Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї. 

 

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює 

управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. До складу Наглядової ради входять Голова, 

заступник Голови та члени Наглядової ради.  

 

Наглядова рада обирається пiд час проведення загальних зборiв Товариства строком на три 

роки. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери 

Товариства. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.  

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 

(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.  

Якщо у встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" строк загальними зборами 

не були прийнятi рiшення з питань: 

- обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;  

- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, 

то повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв Товариства. 

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Повноваження членiв Наглядової ради дiйснi з моменту їх обрання загальними зборами.  

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 

замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена 

Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради 

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової ради. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 

обраного кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi 

загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв 

повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним 

законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

При обраннi членiв Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться 

щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, 

якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного 

голосування. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Головою Наглядової ради 

Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був 

Головою Правлiння Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову 



Наглядової ради.  

При вiдсутностi Голови Наглядової ради або у разi неможливостi виконання ним своїх 

обов'язкiв його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi 

беруть участь у засiданнi. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника 

Голови Наглядової ради.  

 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних 

зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Кiлькiсний склад Правлiння 

становить 9 осiб. До складу Правлiння входять Голова Правлiння, заступник Голови та члени 

Правлiння.  

 

Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою, в порядку, передбаченому п.п.10.9. - 

10.10. Статуту Товариства.  

Право висувати кандидатiв для обрання на посаду Голови та членiв Правлiння Товариства 

мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання вiдповiдних пропозицiй. Голова 

Правлiння може надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо обрання членiв Правлiння.  

Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання до складу Правлiння подається Наглядовiй 

радi Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правлiння Товариства.  

Рiшення про обрання Голови та членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу 

голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшення, Голова Наглядової ради має право 

вирiшального голосу.  

Голова та члени Правлiння обираються на невизначений строк.  

Повноваження Голови та членiв Правлiння дiйснi з моменту їх обрання Наглядовою радою. 

Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним 

прийняттям рiшення про обрання Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

його повноваження.  

Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради.  

 

Якщо кiлькiсть членiв Правлiння стає менше половини вiд загальної кiлькостi, Наглядова рада 

Товариства протягом одного мiсяця має скликати засiдання Наглядової ради для обрання нових 

членiв Правлiння Товариства. 

Загальний термiн перебування на посадах Голови або члена Правлiння Товариства не 

обмежується.  

 

Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 особи. До складу Ревiзiйної комiсiї 

входять Голова та 2 члени Ревiзiйної комiсiї. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб - акцiонерiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї 

визначається самим акцiонером. Член Ревiзiйної комiсiї   юридична особа несе вiдповiдальнiсть 

перед Товариством за дiї свого представника у Ревiзiйнiй комiсiї. 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери 

Товариства.  

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 

1) член Наглядової ради Товариства; 



2) член Правлiння Товариства; 

3) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 

4) члени iнших органiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя обирається строком на три роки. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi 

з моменту їх обрання загальними зборами. Повноваження представника акцiонера   члена 

Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером   членом Ревiзiйної 

комiсiї та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке 

повинно мiстити iнформацiю, передбачену Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

У разi, якщо в процесi роботи Ревiзiйної комiсiї кiлькiсть її членiв стає менше половини вiд 

загальної кiлькостi, члени Ревiзiйної комiсiї, що залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 

робочих днiв з дати, коли про це стало вiдомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради 

Товариства про скликання позачергових загальних зборiв з метою обрання нового складу 

Ревiзiйної комiсiї.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревiзiйної комiсiї неодноразово. 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про  дострокове припинення повноважень 

всiх членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

При обраннi членiв Ревiзiйної комiсiї кумулятивним голосуванням голосування проводиться 

щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються кандидати, 

якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.  

Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї шляхом 

кумулятивного голосування. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя має право в 

будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї. 

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення: 

Нормативними документами Товариства, якi регулюють поточну господарську дiяльнiсть 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацiй його посадовим 

особам Товариства, у разi їх звiльнення.  

У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим 

особам Товариства, при їх звiльненнi. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20 грудня 

2018 року (протокол №35).  

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює 

управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та 

Статутом Товариства.  

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. До складу Наглядової ради входять Голова, 

заступник Голови та члени Наглядової ради. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється  дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 



вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 

товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню 

Товариства; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 

3) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах; 

4) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

8) затвердження ринкової вартостi майна, у випадках, передбачених Законом України "Про 

акцiонернi товариства";  

9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 

10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою i членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

11) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  

13) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про Кодекс корпоративного управлiння Товариства; 

14) розгляд звiту Правлiння та схвалення заходiв за результатами його розгляду i подання 

загальним зборам для затвердження; 

15) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством 

та Статутом Товариства; 

16) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення  аудиторської перевiрки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв)  та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг; 

17) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 

19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв вiдповiдно до частини 1 статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до  статтi 34 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"; 

20) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, а також у благодiйних органiзацiях; 

21) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення 

внескiв у їх статутнi капiтали, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

22) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств 

Товариства; 

23) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, фiлiй, представництв, затвердження їх положень; 

24) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 



25) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, 

передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

26) прийняття рiшення  про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, за 

винятком випадку, коли всi члени Наглядової ради є заiнтересованими у вчиненнi правочину або 

ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його предметом, перевищує 10 

вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

27) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

28) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

29) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

30) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

31) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законодавством. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися 

iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених 

чинним законодавством України.  

До компетенцiї Наглядової ради також належить: 

1) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 

2) заслуховування звiтiв Правлiння Товариства i посадових осiб органiв Товариства з окремих 

питань; 

3) визначення призначення та порядку використання резервного капiталу та iнших фондiв 

Товариства, надання згоди Правлiнню Товариства на використання коштiв резервного капiталу 

та iнших фондiв Товариства; 

4) спiльне з Правлiнням Товариства затвердження органiзацiйної структури Товариства; 

5) прийняття рiшень про придбання i вiдчуження акцiй, часток, паїв, облiгацiй та iнших 

корпоративних прав; 

6) прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв Товариства;  

7) прийняття рiшень про списання основних засобiв Товариства; 

8) прийняття рiшень про заставу корпоративних прав, основних засобiв та iншого майна, що 

належить Товариству; 

9) прийняття рiшень про надання Товариством порук у межах щорiчного лiмiту, затвердженого 

загальними зборами; 

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння пiд час вiдсутностi Голови 

Правлiння i заступника Голови Правлiння; 

11) прийняття рiшень про здiйснення Товариством капiталовкладень i iнвестицiй; 

12) затвердження iнвестицiйної, облiкової, фiнансово-кредитної та iнших полiтик, стратегiї, 

процедур та iнвестицiйних програм Товариства; 

13) прийняття рiшення про утворення та лiквiдацiю постiйних чи тимчасових комiтетiв 

Наглядової ради та визначення перелiку питань, якi передаються їм для вивчення i пiдготовки, 

затвердження положень про комiтети, визначення персонального складу таких комiтетiв; 

14) прийняття рiшення про проведення спецiальних перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю та аудитором (аудиторською фiрмою); 

15) розгляд звiтiв Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

16) призначення осiб, уповноважених вiд iменi Товариства здiйснювати управлiння дочiрнiми 

пiдприємствами, фiлiями, представництвами i корпоративними правами (частками, паями, 



акцiями та iнше) в iнших господарських товариствах (пiдприємствах, об'єднаннях); 

17) визначення умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, а 

також осiб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акцiями та 

iнше) в iнших господарських товариствах (пiдприємствах, об'єднаннях); 

18) контроль за виконанням рiшень загальних зборiв; 

19) прийняття рiшень про передачу в оренду основних засобiв Товариства; 

20) прийняття рiшень про залучення Товариством кредитiв; 

21) прийняття рiшень про участь i припинення участi Товариства в спiльнiй дiяльностi;  

22) прийняття спiльно з Правлiнням Товариства рiшень про надання повноважень дiяти без 

довiреностi вiд iменi Товариства окремим членам Правлiння Товариства; 

23) узгодження рiшень Правлiння Товариства щодо призначення та звiльнення директорiв з 

напрямiв дiяльностi, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що 

безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння; 

24) прийняття рiшень про вихiд Товариства зi складу господарських товариств,  об'єднань та 

iнших юридичних осiб, до складу яких входить Товариство; 

25) прийняття рiшень про повернення iнвестицiй та вiдчуження часток, паїв, акцiй, iнших 

корпоративних прав у випадку виходу зi складу господарських товариств, об'єднань та iнших 

юридичних осiб, до складу яких входить Товариство; 

26) прийняття рiшень у частинi управлiння корпоративними правами дочiрнiх пiдприємств, 

об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб, у яких Товариство є учасником 

(акцiонером) та попереднє надання згоди Головi Правлiння Товариства на видачу безвiдкличної 

довiреностi та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осiб, у яких 

Товариство є учасником (акцiонером); 

27) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правiлння та членiв 

Правлiння Товариства; 

28) призначення голови та секретаря загальних зборiв Товариства; 

29) направлення акцiонерам мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiй до 

проекту порядку денного загальних зборiв; 

30) прийняття рiшень про надання Товариством благодiйної фiнансової допомоги; 

31) затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 

32) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв Товариства у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 

33) визначення способу надсилання повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства 

та проекту порядку денного (порядку денного) акцiонерам у випадках, передбачених чинним 

законодавством;   

34) затвердження рiчної iнформацiї до її розкриття Товариством у випадках, встановлених 

чинним законодавством;   

35) прийняття рiшень про надання та отримання Товариством фiнансової допомоги або позичок; 

36) прийняття рiшень щодо затвердження документiв та виконання дiй вiдповiдно до вимог 

статей 65, 652, 653, 66 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Правлiння Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Правлiння 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20 грудня 2018 

року (протокол №35).  

Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю.  

Кiлькiсний склад Правлiння становить 9 осiб. До складу Правлiння входять Голова Правлiння, 

заступник Голови та члени Правлiння.  

Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

тих, якi дiючим законодавством, Статутом та рiшенням загальних зборiв вiднесенi до 



компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: 

1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 

2) затверджує, у разi необхiдностi, рiчний бюджет, пiврiчнi та квартальнi бюджети Товариства; 

3) готує фiнансовi звiти за квартал та рiк, пропозицiї про розподiл прибутку на розвиток 

Товариства; 

4) здiйснює управлiння i розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним 

законодавством та Статутом Товариства;  

5) в межах своїх повноважень, за узгодженням iз Наглядовою радою, використовує кошти 

резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; 

6) розглядає (заслуховує) звiти директорiв з напрямiв дiяльностi, головного бухгалтера та 

керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства про результати виконання затверджених планiв, 

програм, вказiвок щодо дiяльностi Товариства та його структурних пiдроздiлiв; 

7) спiльно iз Наглядовою радою затверджує органiзацiйну структуру Товариства; 

8) приймає рiшення про страхування майна Товариства; 

9) органiзовує виплату дивiдендiв вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшення загальних зборiв 

Товариства та чинного законодавства; 

10) приймає рiшення щодо вiдчуження основних засобiв Товариства, у межах повноважень, 

наданих Наглядовою радою; 

11) спiльно iз Наглядовою радою приймає рiшення про надання повноважень дiяти без 

довiреностi вiд iменi Товариства окремим членам Правлiння Товариства; 

12) приймає рiшення щодо призначення та звiльнення директорiв з напрямiв дiяльностi, 

головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо пiдпорядкованi 

Головi Правлiння, та подає на узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало вiдомостi про можливiсть вчинення правочину, щодо 

якого є заiнтересованiсть, надає Наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочину, у вчиненнi 

якого є заiнтересованiсть, а саме проект правочину i пояснення щодо ознак заiнтересованостi 

особи у вчинення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здiйснює пiдготовку та проведення загальних зборiв;  

15) приймає рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi загальнi 

збори у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

16) формує порядок денний позачергових загальних зборiв, що скликаються на вимогу 

Правлiння; 

17) надає рекомендацiї Наглядовiй радi Товариства щодо кандидатур голови i секретаря 

загальних зборiв та кандидатур членiв реєстрацiйної комiсiї; 

18) забезпечує вiдповiдно до чинного законодавства України iнформування акцiонерiв про 

господарську дiяльнiсть Товариства; 

19) розглядає результати аудиторських перевiрок та перевiрок Ревiзiйної комiсiї, розробляє 

заходи з усунення виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства та органiзовує їх виконання; 

20) здiйснює контроль за рацiональним та економним використанням матерiальних, трудових i 

фiнансових ресурсiв; 

21) органiзовує, забезпечує та контролює ефективне функцiонування структурних пiдроздiлiв i 

служб Товариства;  

22) вносить Наглядовiй радi пропозицiї про необхiднiсть прийняття рiшень з питань, вiднесених 

до компетенцiї Наглядової ради; 

23) здiйснює функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв Товариства чи 

Наглядової ради Товариства; 

24) органiзовує виконання рiшень загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, 

зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами; 

25) виконує дiї вiдповiдно до вимог статей 65, 652, 653, 66 Закону України "Про акцiонернi 

товариства";  

26) вирiшує iншi питання, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i 



вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами 

Товариства, а також питання, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних 

зборiв Товариства. 

Голова Правлiння керує роботою Правлiння, органiзовує проведення засiдань Правлiння та 

головує на них. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, 

вiдповiдно до рiшень Правлiння, в т.ч. представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини 

вiд iменi Товариства, пiдписувати договори, угоди та iншi документи, зокрема довiреностi, 

видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства. Голова Правлiння вправi самостiйно керувати поточними справами Товариства та 

вирiшувати питання дiяльностi Товариства, здiйснювати вiд iменi Товариства iншi дiї, за 

винятком вiднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Голова Правлiння Товариства має й iншi повноваження i функцiї, визначенi 

Положенням про Правлiння Товариства. 

 

Ревiзiйна комiсiя Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20 

грудня 2018 року (протокол №35).  

Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 особи. До складу Ревiзiйної комiсiї 

входять Голова та 2 члени Ревiзiйної комiсiї. 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:  

1) перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового плану Товариства;  

2) перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень загальних зборiв та Наглядової ради в частинi 

питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

3) перевiрки вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту 

i рiшенням загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;  

4) перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом;  

5) перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв;  

6) перевiрки вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв 

резервного капiталу Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок 

прибутку Товариства;  

7) перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

8) перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення Товариством 

додаткової емiсiї акцiй;  

9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення 

резервiв для покращення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв 

Товариства;  

10) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам 

чинного законодавства;  

11) подання звiтiв про результати перевiрок загальним зборам та надання рекомендацiй на 

пiдставi цих звiтiв;  

12) прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi 

загальнi збори у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".  

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшеннями загальних зборiв 

Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя 

про: 

1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за 

вiдповiдний перiод; 

2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 



також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХIВЦЯ-ПРАКТИКА ЩОДО 

IНФОРМАЦIЇ, НАВЕДЕНОЇ В ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  за 2018 

рiк 

 

Акцiонерам, управлiнському персоналу  АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

Звiт складено за результатами виконання завдання з надання обмеженої впевненостi  стосовно 

перевiрки та пiдтвердження iнформацiї, визначеної пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та  наведеної в Звiтi про корпоративне 

управлiння АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi - Товариство) за 2018 

рiк, на її вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та внутрiшнiм документам Товариства, якi регулюють 

систему корпоративного управлiння, систему внутрiшнього контролю та систему управлiння 

ризиками. 

Предметом перевiрки з надання обмеженої впевненостi щодо iнформацiї в Звiтi про 

корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують 

iнформацiю:   

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

повноваження посадових осiб емiтента.  

 

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв 

Вимоги до iнформацiї, яка має мiститись в Звiтi про корпоративне управлiння визначенi: 

-  статтею 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 року 

№3480 (зi змiнами та доповненнями), 

-  Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшення 

НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами та доповненнями). 

Вимоги до системи корпоративного управлiння акцiонерним товариством визначенi Законом 

України "Про акцiонернi товариства" №514 вiд 17.09.2008 року (зi змiнами та доповненнями) та 

закрiпленi внутрiшнiми документами АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", а 

саме: 

- Статутом,  

- Положенням про загальнi збори Товариства, 

- Кодексом корпоративного управлiння, 

- Положенням про Наглядову раду, 

- Положенням про Правлiння,  

- Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 

Функцiї внутрiшнього контролю та управлiння ризиками визначенi внутрiшнiми положеннями 

Товариства про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, а також встановленi посадовими 

iнструкцiями директорiв за напрямами дiяльностi, головного бухгалтера, керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв, що прямо пiдпорядкованi Головi Правлiння. 

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка 



розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї в Звiтi про корпоративне 

управлiння за  2018 рiк вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" та внутрiшнiх документiв Товариства. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення 

розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть фахiвця - практика 

Вiдповiдальнiстю фахiвця-практика є оцiнювання вiдповiдностi iнформацiї, наведеної в Звiтi про 

корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк стосовно застосовуваних критерiїв.  

Нашим завданням є незалежне надання висновку щодо iнформацiї, визначеної пунктами 5-9 

частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та наведеної в Звiтi 

про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк на основi отриманих нами доказiв. 

Ми виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв 

аудиту та надання впевненостi рiк видання 2016-2017 рр., зокрема МСЗНВ 3000 "Завдання з 

надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Метою 

завдання з обмеженої впевненостi є зменшення ризику завдання з надання впевненостi до рiвня, 

який є прийнятним за конкретних обставин завдання. 

Рiвень впевненостi, отриманої пiд час виконання завдання з надання обмеженої впевненостi, є 

нижчим за рiвень, отриманий пiд час виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi, 

процедури, якi практикуючий фахiвець виконує у завданнi з надання обмеженої впевненостi, за 

своїм характером та часом будуть вiдрiзнятись вiд процедур завдання з надання об?рунтованої 

впевненостi, будучи при цьому меншими за обсягом. 

Обмежена впевненiсть є прийнятним рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання обмеженої  впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння. 

Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для 

можливостi iдентифiкувати областi, де може виникнути суттєве викривлення iнформацiї про 

предмет завдання та отримали таким чином основи для розробки та виконання процедур для 

розгляду таких областей i отримання обмеженої впевненостi на пiдтримку свого висновку.  

Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали 

розумiння процесу пiдготовки iнформацiї про предмет завдання. 

На основi свого розумiння ми iдентифiкували областi, де може виникнути суттєве викривлення 

iнформацiї про предмет завдання та розробили та виконали процедури  для розгляду таких 

областей i отримали обмежену впевненiсть на пiдтримку свого висновку.  

Крiм того, ми: 

- iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення Звiту про корпоративне 

управлiння внаслiдок шахрайства або помилки, розробили i виконали аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на оцiненi ризики, якi є достатнiми й прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.  Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим у 

порiвняннi з суттєвим викривленням внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати 

змову, фальсифiкацiю, навмиснi вилучення, хибнi тлумачення або нехтування внутрiшнiм 



контролем, 

- отримали розумiння внутрiшнього контролю, доречного для складання цього звiту, з 

метою розробки аудиторських процедур, прийнятних за цих обставин, але не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi такого внутрiшнього контролю.  

Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 

"Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi 

завдання з надання впевненостi i супутнi послуги" та вiдповiдно впровадила комплексну 

систему контролю якостi, включаючи полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

професiйних стандартiв i вимог чинного законодавства. 

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для Бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), та 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого  завдання з надання впевненостi, а 

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Виконуючи 

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовували 

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. 

Перегляд виконаної роботи, якi є основою для висновку фахiвця-практика 

Пiд час виконання завдання ми: 

- отримали розумiння процесу пiдготовки Звiту про корпоративне управлiння; 

- отримали розумiння середовища функцiонування системи корпоративного управлiння 

Товариства: формування Наглядової ради,  Правлiння, Ревiзiйної комiсiї;  

- отримали розумiння форми функцiонування системи внутрiшнього контролю та системи 

управлiння ризиками; 

- ознайомились з внутрiшнiми документами Товариства, якi регламентують 

функцiонування органiв корпоративного управлiння; 

- дослiдили змiст функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства; 

- дослiдили повноваження та форми функцiонування Наглядової ради; 

- дослiдили повноваження та форми функцiонування Правлiння Товариства; 

- ознайомились з протоколами засiдань Наглядової ради та Правлiння;  

- дослiдили форми функцiонування Ревiзiйної комiсiї; 

- ознайомились зi звiтами Ревiзiйної комiсiї; 

-    ознайомились з документами по призначенню та звiльненню посадових осiб; 

- зiставили iнформацiю, наведену в Звiтi про корпоративне управлiння з внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- зiставили iнформацiю про акцiонерiв, якi володiють 5% та бiльше статутного капiталу, 

наведену в Звiтi про корпоративне управлiння з даними  ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України". 

Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженої впевненостi, вiдрiзняються за характером i 

часом вiд процедур завдання з надання об?рунтованої впевненостi,  мають менший обсяг. 

Рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання об?рунтованої впевненостi є значно нижчим 

порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у разi виконання завдання з надання 

об?рунтованої впевненостi. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

Висновок практикуючого фахiвця 

Ми виконали завдання з надання обмеженої  впевненостi щодо iнформацiї в Звiтi про 

корпоративне управлiння АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за 2018 рiк, 

який включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, 

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень 

посадових осiб. 



На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нашу увагу не привернув жодний факт, 

який дає нам пiдстави вважати, що iнформацiя, визначена пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та наведена в Звiтi про корпоративне 

управлiння АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за 2018 рiк в усiх суттєвих 

аспектах не пiдготовлена правильно вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимог внутрiшнiх документiв 

Товариства, якi регулюють систему корпоративного управлiння, систему внутрiшнього 

контролю та систему управлiння ризиками. 

 

Параграф з iнших питань 

Ми перевiрили iнформацiю, наведену Товариством в Звiтi про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до вимог  пiдпунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок".  

Вiдповiдальнiсть за складання, повноту та достовiрнiсть зазначеної iнформацiї несе 

управлiнський персонал Товариства. 

 

Пiд час виконання завдання ми перевiрили наступну iнформацiю в Звiтi про корпоративне 

управлiння Товариства: 

1) посилання на власний Кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, та 

iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги; 

2) iнформацiю про вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; 

3)iнформацiю про проведенi загальнi збори Товариства  та загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень; 

4) iнформацiю  персональний склад Наглядової ради та Правлiння Товариства, їхнiх комiтетiв, 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. 

 

Пiд час перевiрки ми: 

- зiставили положення Кодексу корпоративного управлiння  з нормами дiючого 

законодавства,  

- ознайомились з практикою проведення загальних зборiв Товариства та протоколами 

загальних зборiв, 

- ознайомились з протоколами засiдань Наглядової ради та Правлiння.  

За результатами перевiрки ми встановили, що iнформацiя, визначена пунктами 1-4 частини 3 

статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та наведена в Звiтi про 

корпоративне управлiння iнформацiя АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за 

2018 рiк не мiстить викривлень. 

 

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.  Iнша 

iнформацiя включає iншу iнформацiю в Звiтi керiвництва за 2018 рiк, нiж iнформацiя наведена в 

роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння". 

Наша думка щодо Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю та 

ми не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi щодо цiєї iнформацiї. У зв'язку з виконанням 

нами завдання з надання впевненостi наш обов'язок полягає в ознайомленнi iз згаданою вище 

iнформацiєю, коли вона нам буде надана, та у розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi 

невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю наведеною у Звiтi про корпоративне 

управлiння, та чи не мiстить iнша iнформацiя суттєвих викривлень. Якщо при ознайомленнi зi 

Звiтом керiвництва ми дiйдемо висновку, що в ньому мiститься суттєве викривлення, ми 

зобов'язанi довести це до вiдома тих, кого надiлено найвищими повноваженнями. 

 



                                                                            

Директор                                                                                                                

Л.В. Рубаненко  

(сертифiкат аудитора серiї А №000225  

виданий рiшенням АПУ №12 вiд 17.02.1994., 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та  

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101543) 

                                      

Фахiвець-практик                    С.Є. Метелева 

                                                                                                        

(сертифiкат аудитор  серiї  А№003922  

виданий рiшенням АПУ №82 вiд 24.09.1999 р 

 номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та  

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101553.) 

 

 

Основнi вiдомостi про суб'єкт аудиторської дiяльностi: 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Харкiв" 

 

Код ЄДРПОУ 22628041   

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 0186  

 

Мiсцезнаходження:     61001, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5 

e-mail:office-rubanenko@ukr.net 

тел./факс (057) 728 57 17, 714 09 17 

 

Дата видачi звiту        10 квiтня  2019 року 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE LIMITED) 

HE170535 1065, Cyprus, - р-н, 

Nicosia, Mykinon, 8 

256 052 278 98,66988 256 052 278 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзичнi особи, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства 

вiдсутнi 

0 0 0 0 

Усього 256 052 278 98,66988 256 052 278 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

259 504 000 0,25 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 

1) участь в управлiннi Товариством; 

2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства в обсязi i в порядку, визначеному 

законодавством України, Статутом та внутрiшнiми 

документами Товариства; 

5) переважне право на придбання простих акцiй 

додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення Товариством 

(крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення 

про невикористання такого права) у порядку, 

встановленому законодавством. 

Кожний акцiонер Товариства має право вимагати 

здiйснення обов'язкового викупу Товариством 

належних йому простих акцiй, у випадках, визначених 

статтею 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства".  

Акцiонери Товариства не мають переважного права на 

придбання простих акцiй Товариства, якi 

пропонуються їх власником до продажу третiй особi.  

Акцiонери зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом Товариства; 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права та 

обов'язки, передбаченi чинним законодавством та 

нi 



Статутом Товариства.  

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2010 411/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000073415 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 259 504 0

00 

64 876 000 100 

Опис 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА. 

Статутний капiтал АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" становить 64 876 000,00 гривень (шiстдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят шiсть 

тисяч гривень 00 копiйок). Статутний капiтал подiлений на 259 504 000 (двiстi п'ятдесят дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.  

Перша емiсiя акцiй зареєстрована Днiпропетровським обласним фiнансовим управлiнням 17 серпня 1994 року, свiдоцтво № 51/1/94 на суму 38 

400 000 000 (тридцять вiсiм мiльярдiв чотириста мiльйонiв карбованцiв), кiлькiсть просих iменних акцiй 1 536 000 (один мiльйон п'ятсот 

тридцять шiсть тисяч) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч карбованцiв) кожна. Акцiї повнiстю оплаченi за вартiстю не 

нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуску (iснування) акцiй не визначена.  

Друга емiсiя акцiй зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України 28 вересня 1995 року, свiдоцтво № 398/1/95 на суму 99 200 000 000 

(дев'яносто дев'ять мiльярдiв двiстi мiльйонiв карбованцiв), кiлькiсть простих iменних акцiй 3 968 000 (три мiльйони дев'ятсот шiстдесят вiсiм 

тисяч) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч карбованцiв) кожна. Акцiї повнiстю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної 

та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуску (iснування) акцiй не визначена.  

Третя емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26 сiчня 1999 року, свiдоцтво № 33/1/99 на суму 2 

076 000 (два мiльйони сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 8 304 000 (вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi) штук 

номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять копiйок) кожна. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед 

засновникiв. Форма випуску акцiй - документарна.  

Четверта емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17 жовтня 2005 року, свiдоцтво №495/1/05 на 

суму 14 876 000 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 59 504 000 (п'ятдесят дев'ять 

мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять копiйок) кожна. Форма випуску акцiй - документарна. Акцiї 

повнiстю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. 

П'ята емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17 липня 2008 року, свiдоцтво №302/1/08 на суму 64 

876 000 (шiстдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 259 504 000 (двiстi п'ятдесят 

дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна. Акцiї повнiстю оплаченi 

за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуску акцiй-документарна.  

В цiлях виконання вимог законодавстта зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про 

виключно бездокументарну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 28 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 16 червня 2010 року № 



411/1/10. 

Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) 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 4000073415. 

У зв'язку зi змiною найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на виконання вимог законодавства здiйснено 

замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. На сьогоднi є чинним свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №411/1/10 вiд 16 

червня 2010 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12 липня 2012 року.  

20 грудня 2018р. позачерговими загальними зборами прийнято рiшення про змiну найменування юридичної особи та змiну типу акцiонерного 

товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". Чинне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв не змiнювалось, 

оскiльки пунктом 6 ПРИКIНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХIДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" вiд 23.03.2017р. №1983-VIII, зокрема, передбачається, 

що змiна найменування юридичної особи у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства не є пiдставою для переоформлення документiв, що 

згiдно iз законодавством не є дозвiльними, але якi мають бути в юридичної особи i в яких зазначається найменування юридичної особи, зокрема 

вiдсутня вимога щодо переоформлення свiдоцтв. В той же час, 08 вересня 2017р. за №1109/30977 в  Мiнiстерствi юстицiї України було 

зареєстровано рiшення НКЦПФР №605 вiд 10.08.2017р. "Про внесення змiн до Порядку замiни свiдоцтва (свiдоцтв) про реєстрацiю випуску 

(випускiв) емiсiйних цiнних паперiв у зв'язку зi змiною найменування емiтента та/або забезпеченням iснування iменних цiнних паперiв у 

бездокументарнiй формi". Цим Рiшенням встановлено, що змiна найменування юридичної особи у зв'язку зi змiною типу акцiонерного 

товариства не є обов'язковою пiдставою для замiни свiдоцтва (свiдоцтв) про реєстрацiю випуску (випускiв) емiсiйних цiнних паперiв. 

Iншi види цiнних паперiв не випускались i не розмiщувались. 

Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалось. 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.  

В 2012 роцi акцiї Товариства включенi до бiржового списку, на пiдставi укладеного договору з публiчним акцiонерним товариством "Фондова 

бiржа ПФТС". Цiннi папери Товариства включенi до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС. Протягом 2014-2015 р.р. 

вiтчизняний фондовий ринок функцiонував в умовах подальших девальвацiйних очiкувань та скорочення основних показникiв реального 

сектору економiки, який зазнав значних втрат внаслiдок ескалацiї вiйськово-полiтичного конфлiкту на сходi країни. Таким чином, на 

фондовому ринку практично вiдсутнiй iнтерес до акцiй акцiонерних товариств у зв'язку iз їхньою низькою лiквiднiстю, високою волатильнiстю, 

недостатнiм захистом прав мiнорiтарiїв, а також вiдносно тривалим термiном iнвестування в умовах вiдсутностi в Українi стабiльного 

довгострокового ресурсу. I, як наслiдок, в продовж 2014-2018р.р. цiннi папери Товариства на ПФТС не котирувалися. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.06.2010 411/1/10 UA4000073415 259 504 000 64 876 000 257 409 905 2 094 095 0 

Опис: 

Власники цiнних паперiв, яким належить 2 094 095 шт. акцiй, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою (ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ") договору про 

обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 

06.07.2012р. та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї з 11.10.2014 року не враховуються при 

визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства немає.  

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 190 774 190 848 36 586 21 520 227 360 212 368 

  будівлі та споруди 76 164 69 591 2 571 1 495 78 735 71 086 

  машини та обладнання 104 572 111 952 22 963 13 249 127 535 125 201 

  транспортні засоби 6 873 6 006 10 834 6 558 17 707 12 564 

  земельні ділянки 1 808 1 808 0 0 1 808 1 808 

  інші 1 357 1 491 218 218 1 575 1 709 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 006 4 470 0 0 2 006 4 470 

  будівлі та споруди 724 659 0 0 724 659 

  машини та обладнання 6 6 0 0 6 6 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 1 112 3 674 0 0 1 112 3 674 

  інші 164 131 0 0 164 131 

Усього 192 780 195 318 36 586 21 520 229 366 216 838 

Опис 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує 

ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi 

вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно 

визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi 

мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та 

цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з 

доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними 

силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi 

та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за 

переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату 

переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти 

основних засобiв переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта 

суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд його справедливої 

вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на 

ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних 

засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується 

пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу (балансова 

вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному 

капiталi, переноситься до нерозподiленого прибутку поступово за 

перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого 

прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується 

на переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що 

базується  на первiснiй вартостi активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак 

знецiнення основних засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з 



облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд 

його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки 

або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку 

(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття 

активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про прибутки 

i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи 

нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного 

звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у 

складi балансової вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за 

умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, 

нараховується за прямолiнiйним методом на основi наступних 

очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

 Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

  

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї 

будiвництва та облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть 

будiвництва та iншi прямi витрати. Незавершене будiвництво не 

амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде добудований 

та введений в експлуатацiю. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом 

на 31.12.2018 вiдповiдає її балансовiй вартостi з урахуванням 

амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання 

переоцiнка проводилась експертами-оцiнювачами. Результати оцiнки 

основних засобiв та капiтальних iнвестицiй були вiдображенi 

Товариством на 01.01.2013 р. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за 

переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату 

переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти 

основних засобiв переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта 

суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд його справедливої 

вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на 

ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних 

засобiв, до якої належить цей об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом 

на 31.12.2018 р. вiдповiдає її балансовiй вартостi з урахуванням 

амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй вiднесена до Рiвня 3 (з iстотними неспостережуваними 

вихiдними даними) iєрархiї джерел справедливої вартостi. Станом на 

31 грудня 2018р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю 

амортизованi активи первiсною вартiстю 13 424 тис. грн. (вiдповiдно у 

2017: 28 039 тис. грн.) 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки 

материнського пiдприємства було передано у заставу рухоме та 



нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 31.12.2018 р. 

складала 142 675 тис. грн.(станом на 31.12.2017 -145 651 тис.грн.). 

У фiнансову оренду об'єкти основних засобiв не надавались. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

152 185 174 181 

Статутний капітал (тис.грн) 64 876 64 876 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

64 876 64 876 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України 27.06.2013р. № 628. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активi = Необоротнi 

активi + Оборотнi активi + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - 

Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доход майбутнiх 

перiодiв. 

 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2018р. 

становить 87309 тис.грн. Вартiсть чистих активiв АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

у 2018 р. бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України 

виконуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 7 224 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 415 454 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 422 678 X X 

Опис З них: поточну кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, 



послуги) та за одержаними авансами - 195 935 тис грн., 

довгостроковi зобов'язання та забезпечення - 7 659 тис.грн., 

iншi поточнi зобов'язання - 219 084 тис.грн.  

У роздiлi "Кредити банку" вiдсутня iнформацiя тому, що 

Товариство не має цих зобов'язань. 

У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня 

наступна iнформацiя: - у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними 

паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними 

паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним 

випуском), за векселями (всього) 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 на пiдставi того, що 

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. 

 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Брухт чорних 

металiв 

22558 181014 31,9 823810 6007820 93,7 

2 Послуги з 

переробки та 

перегрузу 

давальницько

ї сировини 

873253 386967 68,1 873253 386967 6 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина (матерiали) 3,1 

2 Собiвартiсть товарiв 94,7 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський район р-н, м. Київ, 

вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс 482-52-14 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Обслуговування випуску цiнних 

паперiв АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

здiйснюється на пiдставi Договору про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД 

МАРКЕТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., 

Печерський район р-н, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 36-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №263418 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-53-74 

Факс 498-53-74 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 



ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи (зберiгача цiнних паперiв). 

Опис Обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах власникiв акцiй Товариства 

здiйснюється зберiгачем на пiдставi 

Договору про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01601, Україна, Київська обл., 

Печерський район р-н, м. Київ, вул. 

Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс 277-50-01 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис На пiдставi укладеного Договору про 

допуск цiнних паперiв до торгiвлi  

надає послуги допуску цiнних паперiв 

до торгiвлi на ПФТС шляхом їх 

включення до Бiржового списку, а 

також обiг цiнних паперiв на ПФТС 

(пiдтримання цiнних паперiв у 

Бiржовому списку).  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ХАРКIВ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22628041 

Місцезнаходження 61001, Україна, Харківська обл., 

Московський район р-н, м. Харкiв, вул. 

Чигирина Юлiя, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (057) 714-09-17 

Факс 728-57-17 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає 

аудиторськi послуги емiтенту 



Опис На пiдставi укладеного договору надає 

послуги: 

-  з аудиту повного пакету 

консолiдованої фiнансової звiтностi та 

фiнансової звiтностi Товариства за 

2018р., що складена вiдповiдно до 

МСФЗ; 

- з надання обмеженої впевненостi  

стосовно перевiрки та пiдтвердження 

iнформацiї, визначеної статтею 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" та  наведеної  

товариством у Звiтi з корпоративного 

управлiння АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2018 рiк, на її 

вiдповiднiсть вимогам законодавства та 

внутрiшнiм документам Товариства. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР 

РЕДЖIО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41215415 

Місцезнаходження 03124, Україна, Київська обл., 

Соломенський район р-н, м. Київ, вул. 

Миколи Василенка, буд.17, кв.24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

319/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2017 

Міжміський код та телефон (067) 119-19-59 

Факс - 

Вид діяльності Суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис На пiдставi укладених договорiв надає 

послуги: 

- передбаченi частиною п'ятою статтi 

71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

- щодо незалежної оцiнки пакета акцiй 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", 

що складається з 259504000 простих 

iменних акцiй та складає 100% 

статутного капiталу Товариства, та 

розрахункового визначення питомої 

вартостi однiєї акцiї в цьому пакетi. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНСАЛТИНГЮРСЕРВIС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 23718881 

Місцезнаходження 04214, Україна, Київська обл., 

Оболонський район р-н, м. Київ, вул. 

Героїв Днiпра, буд.36-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

378/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2018 

Міжміський код та телефон (044) 419-88-92 

Факс 419-88-92 

Вид діяльності Суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис На пiдставi укладеного договору надає 

послуги по визначенню ринкової 

вартостi майна, що належить 

Товариству для подальшої реалiзацiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33517151 

Місцезнаходження 49005, Україна, Дніпропетровська обл., 

Соборний район р-н, м. Днiпро, вул. 

Писаржевського, буд.1 а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0562) 389-676 

Факс 389-580 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає 

консультативно-правовi послуги 

емiтенту 

Опис На пiдставi укладених договорiв ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

здiйснює надання консультативної 

допомоги з питань правового 

забезпечення господарської дiяльностi 

Товариства. А також здiйснює правову 

експертизу документiв, що надходять з 

правоохоронних та контролюючих 

органiв; юридична пiдтримка зi спiрних 

угод; представництво iнтересiв 

Товариства з питань, пов'язаних з 

дiяльнiстю Товариства, у 

контролюючих, правоохоронних 

органах, органах державної влади; 

консультацiйну та практичну допомогу 

у проведеннi претензiйно-позовної 

роботи з окремих угод, в т.ч. 

представництво iнтересiв Товариства у 



судових органах, органах виконавчої 

служби та iн. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30968986 

Місцезнаходження 01011, Україна, Київська обл., 

Печерський район р-н, м. Київ, вул. 

Рибальська, 22 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №522523 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014 

Міжміський код та телефон (044) 499-77-60 

Факс 499-77-62 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страховi 

послуги Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору ПрАТ 

"СК "Альфа Страхування" надає 

послуги по добровiльному страхуванню 

майна. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 26.04.2018 Рiчнi загальнi збори 1 500 000 519 728 288,61 - правочини з 

продажу продукцiї, 

що виробляється 

Товариством; - 

правочини з 

закупiвлi 

Товариством 

матерiалiв та 

сировини; - 

правочини з 

залучення кредитiв; 

27.04.2018 http://dneprvtormet.in

terpipe.biz/ru/forinves

tors/disclosure/special

information/ 



- правочини iз 

застави та/або 

iпотеки основних 

засобiв та iнших 

активiв Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб; - правочини, 

що укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб; - правочини 

щодо виставлення 

банкiвських 

гарантiй та / або 

акредитивiв; - 

правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фiнансової 

допомоги та/або 

позичок; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до кредитних 

договорiв (договорiв 

про вiдкриття 

кредитної лiнiї, 

договорiв про 

надання банкiвських 

послуг тощо); - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 



змiн та доповнень 

до договорiв застави 

та/або iпотеки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв 

поруки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та / або 

акредитивiв.  

Опис: 

2. правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2018р. до 26.04.2019р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання 

банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 1 500 000 тис. грн.  

Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 519 728 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 



звiтностi: 288,61%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 257 405 392. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 256 111 028. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 256 057 755. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 53 273. 

2 26.04.2018 Рiчнi загальнi збори 259 810 519 728 49,99 - правочини з 

продажу продукцiї, 

що виробляється 

Товариством; - 

правочини з 

закупiвлi 

Товариством 

матерiалiв та 

сировини; - 

правочини з 

залучення кредитiв; 

- правочини iз 

застави та/або 

iпотеки основних 

засобiв та iнших 

активiв Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб; - правочини, 

що укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб; - правочини 

щодо виставлення 

банкiвських 

гарантiй та / або 

акредитивiв; - 

правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фiнансової 

допомоги та/або 

позичок; - 

27.04.2018 http://dneprvtormet.in

terpipe.biz/ru/forinves

tors/disclosure/special

information/ 



правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до кредитних 

договорiв (договорiв 

про вiдкриття 

кредитної лiнiї, 

договорiв про 

надання банкiвських 

послуг тощо); - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв застави 

та/або iпотеки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв 

поруки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та / або 

акредитивiв.  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту - Товариство) 26 квiтня 

2018 року (протокол рiчних загальних зборiв №34), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: 

1. правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2018р. до 26.04.2019р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i 

бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  



- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання 

банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 

259 810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв, не може перевищувати 259 810 тис. грн.  

Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 519 728 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 49,99%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 257 405 392. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 256 111 028. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 256 057 755. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 53 273. 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

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 

Середня кількість працівників: 470 

Адреса, телефон: 49124 м. Днiпро, вул. Липова, 1, (056) 74-74-644 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 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 1000 1 091 946 

    первісна вартість 1001 2 002 2 119 

    накопичена амортизація 1002 ( 911 ) ( 1 173 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 147 11 821 

Основні засоби 1010 189 345 189 616 

    первісна вартість 1011 295 599 311 449 

    знос 1012 ( 106 254 ) ( 121 833 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 1 112 3 674 

    первісна вартість 1016 1 637 9 179 

    знос 1017 ( 525 ) ( 5 505 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17 16 

Відстрочені податкові активи 1045 4 676 13 740 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 202 388 219 813 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 37 781 45 038 

Виробничі запаси 1101 18 314 25 018 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 1 099 1 

Товари 1104 18 368 20 019 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 154 101 155 134 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 81 065 124 445 

    з бюджетом 1135 10 689 7 231 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 887 2 715 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 080 222 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 080 222 

Витрати майбутніх періодів 1170 34 31 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 288 637 334 816 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 491 025 554 629 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 876 64 876 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 33 465 29 450 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 9 731 9 731 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 92 208 82 748 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 200 280 186 805 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 27 694 27 200 

Довгострокові забезпечення 1520 5 766 7 593 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 766 7 593 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 33 460 34 793 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 19 78 

    товари, роботи, послуги 1615 85 072 141 730 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 669 7 166 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 570 3 071 

    розрахунками зі страхування 1625 1 841 578 

    розрахунками з оплати праці 1630 9 183 2 879 

    одержаними авансами 1635 55 38 

    розрахунками з учасниками 1640 208 208 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 356 10 989 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 157 882 169 365 

Усього за розділом IІІ 1695 257 285 333 031 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 491 025 554 629 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 6 215 079 4 542 414 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 121 851 ) ( 4 421 155 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 93 228 121 259 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 19 574 14 561 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 74 914 ) ( 61 880 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 773 ) ( 2 672 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 37 043 ) ( 45 491 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 25 777 

    збиток 2195 ( 1 928 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 70 67 



Інші фінансові доходи 2220 13 18 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 892 ) ( 5 763 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 300 ) ( 8 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 20 091 

    збиток 2295 ( 8 037 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 060 -7 273 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 12 818 

    збиток 2355 ( 12 097 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 722 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -2 100 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1 378 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1 378 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -13 475 12 818 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 47 948 1 060 064 

Витрати на оплату праці 2505 78 400 61 008 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14 386 11 578 

Амортизація 2515 22 342 18 861 

Інші операційні витрати 2520 109 705 109 420 

Разом 2550 272 781 1 260 931 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 259 504 000 259 504 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 259 504 000 259 504 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,046620 0,049390 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,046620 0,049390 

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

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 278 765 4 579 339 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 821 584 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14 67 

Надходження від повернення авансів 3020 45 524 86 266 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 70 67 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 211 345 

Надходження від операційної оренди 3040 10 363 10 581 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 864 1 951 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 6 070 428 ) ( 4 168 827 ) 

Праці 3105 ( 60 674 ) ( 47 076 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 174 ) ( 11 349 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 56 515 ) ( 59 473 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 9 901 ) ( 3 041 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 22 844 ) ( 16 628 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 23 770 ) ( 39 507 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 116 577 ) ( 68 738 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 69 ) ( 281 877 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 6 966 ) ( 19 632 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15 229 22 228 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 43 5 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 17 130 ) ( 22 238 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17 087 -22 233 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 858 -5 

Залишок коштів на початок року 3405 2 080 2 085 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 222 2 080 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 64 876 34 544 0 9 731 94 020 0 0 203 171 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 -1 079 0 0 -1 812 0 0 -2 891 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 64 876 33 465 0 9 731 92 208 0 0 200 280 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -12 097 0 0 -12 097 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -1 378 0 0 0 0 0 -1 378 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 722 0 0 0 0 0 722 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 -2 100 0 0 0 0 0 -2 100 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -2 637 0 0 2 637 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -4 015 0 0 -9 460 0 0 -13 475 

Залишок на кінець року  4300 64 876 29 450 0 9 731 82 748 0 0 186 805 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

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 

Середня кількість працівників: 506 

Адреса, телефон: 49124 м. Днiпро, вул. Липова, 1, (056) 74-74-644 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 091 946 

    первісна вартість 1001 2 019 2 136 

    накопичена амортизація 1002 ( 928 ) ( 1 190 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 550 12 428 

Основні засоби 1010 191 441 191 644 

    первісна вартість 1011 301 435 317 522 

    знос 1012 ( 109 994 ) ( 125 878 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 1 112 3 674 

    первісна вартість 1016 1 637 9 179 

    знос 1017 ( 525 ) ( 5 505 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17 16 

Відстрочені податкові активи 1045 4 682 13 711 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 204 893 222 419 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 48 834 57 616 

Виробничі запаси 1101 21 638 28 699 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 8 593 6 682 

Товари 1104 18 603 22 235 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 155 298 155 363 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 87 990 128 090 

    з бюджетом 1135 10 789 7 654 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 359 2 941 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 081 229 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 081 229 

Витрати майбутніх періодів 1170 34 31 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 282 520 

Усього за розділом II 1195 311 667 352 444 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 516 560 574 863 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 876 64 876 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 33 465 29 450 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 9 731 9 731 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 66 136 48 163 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -27 -35 

Усього за розділом I 1495 174 181 152 185 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 27 694 66 

Довгострокові забезпечення 1520 5 766 7 593 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 766 7 593 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 33 460 7 659 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 19 27 212 

    товари, роботи, послуги 1615 93 680 148 337 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 945 7 224 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 756 3 071 

    розрахунками зі страхування 1625 1 847 595 

    розрахунками з оплати праці 1630 9 270 3 171 

    одержаними авансами 1635 42 140 47 598 

    розрахунками з учасниками 1640 208 208 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 817 11 221 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 157 993 169 453 

Усього за розділом IІІ 1695 308 919 415 019 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 516 560 574 863 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 6 412 670 4 701 428 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 313 871 ) ( 4 572 859 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 98 799 128 569 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 19 620 16 336 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 82 359 ) ( 65 532 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 773 ) ( 2 672 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 43 456 ) ( 46 892 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 29 809 

    збиток 2195 ( 10 169 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 70 67 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 13 18 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 892 ) ( 5 763 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 300 ) ( 8 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 24 123 

    збиток 2295 ( 16 278 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 340 -496 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 23 627 

    збиток 2355 ( 20 618 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 722 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -2 100 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1 378 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1 378 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -21 996 23 627 

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

2470 -21 988 23 626 

    неконтрольованій частці 2475 -8 1 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 -21 988 23 626 

    неконтрольованій частці 2485 -8 1 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 211 669 1 188 177 

Витрати на оплату праці 2505 82 081 64 115 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14 752 11 931 

Амортизація 2515 22 647 19 747 

Інші операційні витрати 2520 123 553 137 060 

Разом 2550 454 702 1 421 030 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 259 504 000 259 504 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 259 504 000 259 504 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,080000 0,090000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,080000 0,090000 

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

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 291 776 4 761 359 

Повернення податків і зборів 3005 119 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 821 584 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 194 761 3 849 

Надходження від повернення авансів 3020 45 524 57 246 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 70 67 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 211 345 

Надходження від операційної оренди 3040 10 363 10 581 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 4 066 1 977 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 6 251 021 ) ( 4 297 629 ) 

Праці 3105 ( 63 588 ) ( 49 610 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 986 ) ( 12 064 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 58 576 ) ( 61 227 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 9 901 ) ( 3 041 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 23 458 ) ( 16 860 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 25 217 ) ( 41 326 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 116 577 ) ( 68 738 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 22 557 ) ( 304 576 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 6 171 ) ( 19 986 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15 235 22 178 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 43 5 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 17 130 ) ( 22 238 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17 087 -22 233 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 852 -55 

Залишок коштів на початок року 3405 2 081 2 136 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 229 2 081 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2018 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 64 876 34 544 0 9 731 67 936 0 0 177 087 -27 177 060 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 -1 079 0 0 -1 800 0 0 -2 879 0 -2 879 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 64 876 33 465 0 9 731 66 136 0 0 174 208 -27 174 181 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -20 610 0 0 -20 610 -8 -20 618 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -1 378 0 0 0 0 0 -1 378 0 -1 378 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 722 0 0 0 0 0 722 0 722 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 -2 100 0 0 0 0 0 -2 100 0 -2 100 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -2 637 0 0 2 637 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -4 015 0 0 -17 973 0 0 -21 988 -8 -21 996 

Залишок на кінець року  4300 64 876 29 450 0 9 731 48 163 0 0 152 220 -35 152 185 

 

Керівник    Макаренко Валентин Iванович 

 

Головний бухгалтер   Новiкова Тетяна Павлiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiти до консолiдованої фiнансової звiтностi 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2018 рiк. 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (скорочено: АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ") надалi - "Товариство" створене згiдно наказу Комiтету 

економiки Днiпропетровської обласної ради народних депутатiв № 91 вiд 08.08.1994 року 

шляхом перетворення Днiпропетровського обласного державного пiдприємства "Втормет" 

згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 

15.06.1993р., Законами України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову 

бiржу", "Про приватизацiю державного майна". АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

зареєстроване рiшенням виконкому Самарської районної Ради народних депутатiв 20.12.1991р. 

№ 579/11 (реєстрацiйний номер 65). У зв'язку з прийняттям рiшення на позачергових загальних 

зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

вiд 20.12.2018 року  про змiну найменування з Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп 

Днiпропетровський Втормет" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" , вiдповiдальними особами Товариства були проведенi 

реєстрацiйнi дiї "Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи" в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань, реєстрацiйний номер справи: 1_224_011119_47, Код опису - 60187706412 вiд 

26.12.2018 року. та зареєстровано Статут, затверджений рiшенням  позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

протокол №35 вiд 20.12.2018 року. 

 

Товариство дiє згiдно Статуту,  затвердженого рiшенням  позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

протокол №35 вiд 20.12.2018 року. 

. Товариство має дочiрнi пiдприємства - ТОВ "Луганський комбiнат Втормет",ТОВ "Мета", та  

приймає участь у холдинговiй компанiї "IНТЕРПАЙП". 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" розташоване за адресою (юридична та фактична адреса): 

49124, м. Днiпро, вул. Липова,1; тел. 056-7474644, факс 056-7474098, електронна пошта: 

OfficeMakarenko@interpipe.biz, офiцiйна сторiнка в Iнтернетi:  http://dneprvtormet.interpipe.biz/ , 

iдентифiкацiйний код - 00191454; мiсцезнаходження за КОАТУУ -1210138400; 

органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230; вид економiчної дiяльностi за КВЕД: 38.32 - 

вiдновлення вiдсортованих вiдходiв. Країна реєстрацiї - Україна. 

Частка власностi та право голосу Товариства в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 

2018 та 2017 рокiв були представленi таким чином: 

 

Назва 

 

Пряме володiння Країна реєстрацiї Частка власностi станом на  

31 грудня  

2017 року Частка власностi станом на  

31 грудня  

2016 року Основна дiяльнiсть 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"



 Україна, 

м. Луганськ  100% 100% Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТА" Україна, 

м. Харкiв 99,9% 99,9% Оброблення металевих вiдходiв та брухту 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" з червня 2014 року перебуває на 

тимчасово окупованiй територiї України.  

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом 2018 року складала 506 чоловiка, 2017 року - 

484 чоловiк. Виплати персоналу Товариства за 2018 та 2017 роки по категорiях згiдно 

затверджених Товариством положень наведена у Примiтцi 17. 

 

Стан корпоративного управлiння 

Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Товариства та їх компетенцiя обумовленi 

Статутом Товариства. Товариство заснувало Наглядову Раду i затвердило Положення про 

Наглядову Раду. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та 

органiзовує виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Товариствi обрана Ревiзiйна комiсiя, 

яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 

Товариство не має вiддiлу внутрiшнього аудиту.  

 

2. Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi 

 

Заява про вiдповiднiсть. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, 

який закiнчився 31 грудня 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової 

звiтностi ("КТМФЗ"). 

 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на 

основi принципу iсторичної вартостi за винятком основних засобiв, якi були оцiненi за 

справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами 

МСФЗ (IAS) 9 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано 

iнше. 

 

Дочiрнi пiдприємства, якi формують консолiдовану групу Товариства, ведуть свої бухгалтерськi 

записи вiдповiдно до нормативних вимог до бухгалтерського облiку та звiтностi України.  

Нацiональнi принципи та процедури бухгалтерського облiку можуть вiдрiзнятися вiд 

загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з МСФЗ.  Вiдповiдно, ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть, яка була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв 

пiдприємств у складi групи Товариства згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського 

облiку, мiстить коригування, необхiднi для представлення такої консолiдованої фiнансової 

звiтностi згiдно з МСФЗ. 

 

Основа консолiдацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть 

Товариства та пiдприємств, якi перебувають пiд контролем Товариства (її дочiрнiх пiдприємств).  

Контроль досягається тодi, коли Товариство має можливiсть керувати фiнансовою та 

операцiйною полiтикою пiдприємства з метою отримання економiчних вигiд вiд його дiяльностi. 

У разi необхiдностi у фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств вносяться коригування з метою 

приведення їхньої облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики, прийнятою 

материнським пiдприємством. 



Усi операцiї мiж пiдприємствами Товариства, залишки, доходи та витрати за операцiями 

повнiстю виключаються при консолiдацiї. 

Доходи i витрати дочiрнiх пiдприємств, якi були придбанi або вибули протягом року, 

включаються до консолiдованого звiту про фiнансовi результати з фактичної дати придбання i 

до фактичної дати вибуття, вiдповiдно. 

У випадку втрати Товариством контролю над дочiрнiм пiдприємством прибуток та збиток вiд 

вибуття визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати i розраховуються як 

рiзниця мiж (1) справедливою вартiстю компенсацiї отриманої та (2) балансовою вартiстю 

активiв та зобов'язань дочiрнього пiдприємства. 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Луганський комбiнат Втормет", починаючи з 2014 року, 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України в зонi проведення АТО на територiї 

Донецької та Луганської областей.  

Активи дочiрнього пiдприємства ТОВ "Луганський комбiнат Втормет", вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 36 "Зменшення корисностi активiв". Товариство оцiнило негативний 

вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та у 2014 та 2015 роках визнало втрати вiд 

зменшення корисностi активiв, за виключенням внутрiшньо групових розрахункiв та 

розрахункiв з бюджетом, у розмiрi 100% знецiнення зазначених активiв. 

Таким чином, накопиченi непокритi збитки, у тому числi вiд ранiше визнаних втрат вiд 

зменшення корисностi активiв дочiрнього пiдприємства. 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 

дочiрнього пiдприємства ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Майбутнi умови здiйснення 

дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.  

Принцип безперервностi дiяльностi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi 

принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої 

операцiї в найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої 

зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, керiвництво Товариства  вважає, що 

використання принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Товариство функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 

вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект 

впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає 

невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру 

настання термiнiв їх погашення. 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

Функцiональна валюта та валюта подання. Функцiональною валютою даної консолiдованої 

фiнансової звiтностi є українська гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах 

українських гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

 

3. Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi  

Група IНТЕРПАЙП в Українi - це вертикально-iнтегрована компанiя металургiйної галузi, яка 

включає 5 високотехнологiчних заводiв, у тому числi АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". 

Така структура компанiї дозволяє контролювати якiсть продукцiї на всiх етапах виробництва: 

вiд заготiвлi сировини до поставки готової продукцiї. 



АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" -  один з найбiльших переробникiв металобрухту в 

Українi. Виробничi потужностi пiдприємства мають можливiсть забезпечити переробку брухту в 

кiлькостi 1350 тис. т. на рiк. Основним споживачем продукцiї АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" є новий високотехнологiчний електросталеплавильний комплекс - 

металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ".  

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловостi, 

що тiсно пов'язаний з iншими галузями вiтчизняної економiки. У 2015 роцi внаслiдок украй 

несприятливої кон'юнктури на свiтових ринках збуту та внутрiшньої необхiдностi у проведеннi 

антитерористичної операцiї (далi - АТО) українськi пiдприємства ГМК опинилися у 

надзвичайно складнiй ситуацiї.  

За даними World Steel Association, у 2018 роцi свiтова виплавка сталi збiльшилася у порiвняннi з 

2017 роком на 4,6%, до 1 808,6 млн. т. Серед 64 країн-виробникiв сталi Україна ще у 2016 роцi 

входила до десятки найбiльших представникiв, проте у 2017 роцi зайняла 12-ту позицiю, а за 

оцiнкою "Укрметалургпром" у 2018 роцi спустилася до 13-ї позицiї, зменшивши виробництво 

сталi на 1,48% до 21,1 млн. т.  

Металобрухт - стратегiчно важлива сировина для металургiв, якi, нарiвнi з агротрейдерами та 

експортерами продуктiв харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготiвлi металобрухту в 2018 роцi склали 4,22 млн. т. проти 4,34 млн. т. попереднього 

року (скорочення на 2,7%). Розробка iснуючих джерел металобрухту потребує додаткових 

матерiальних i трудових витрат, котрi не завжди рентабельнi i залежать вiд цiнової кон'юнктури 

ринку, експортних можливостей i законодавчих рiшень. Данi фактори проявились у 2018 роцi у 

виглядi виснаження легкодоступних джерел сировини, зниження закупiвельних цiн в 

доларовому еквiвалентi та виходу з ринку частини пiдприємств, орiєнтованих на експорт, що 

стало причиною скорочення заготовки металобрухту. 

У цiлому в 2018 роцi було експортовано 327,5 тис. т. металобрухту, що на 33% нижче 

аналогiчного показника за попереднiй рiк. Основними країнами-iмпортерами українського 

металобрухту були Туреччина i Молдова. Скорочення поставок сировини на експорт 

обумовлене введенням експортного мита у розмiрi 42 євро/т, яке зробило даний вид дiяльностi 

нерентабельним. 

У 2018 роцi iмпорт металобрухту склав 42,6 тис. т., що перевищує показник попереднього року 

на 68,4%. Українськi металурги були змушенi нарощувати закупiвлю металобрухту з зовнiшнiх 

джерел на тлi низької продуктивностi внутрiшньої заготiвлi.  

Ще до недавнього часу (до 2013р.) одним з основних постачальникiв сировини для українських 

металургiв був Казахстан. На сьогоднiшнiй день поставок з цiєї країни майже немає через 

введення урядом Казахстану заборони на вивезення брухту.  

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського 

персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок управлiнського персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань 

у зв'язку з невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi операцiї. 

4. Основнi принципи облiкової полiтики 

4.1. Iнвестицiї в дочiрнi  пiдприємства 

Дочiрнє пiдприємство - це пiдприємство, на яке Товариство має iстотний вплив. В 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан фiнансовi iнвестицiї не вiдображаються, статтi 

активу i пасиву материнського i дочiрнiх пiдприємств вiдображаються в загальнiй сумi за 

винятком внутрiшнiх розрахункiв. Статутний капiтал вiдображається у розмiрi статутного 

капiталу материнського пiдприємства. 



У консолiдованому звiтi про сукупний дохiд вiдображається загальний результат дiяльностi 

материнського та дочiрнiх пiдприємств за винятком всiх внутрiшнiх операцiй. Нереалiзованi 

прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж материнським та дочiрнiми 

пiдприємствами елiмiнуються. 

Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть 

материнського пiдприємства. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у 

вiдповiднiсть облiкових полiтик з облiковою полiтикою материнського пiдприємства. 

4.2. Iнформацiя за сегментами 

Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин 

Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на основi 

внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Товариства. 

Товариства визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого 

керiвництва, i внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за операцiйною 

дiяльнiстю i ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї 

iнформацiї. Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i ця консолiдована 

фiнансова звiтнiсть. 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

Реалiзацiя вiд переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалiзацiя товарiв Перепродаж металобрухту 

  

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

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

4.3. Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є 

функцiональною валютою та валютою представлення Товариства. Операцiї в iноземних валютах 

перераховуються в функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi 

активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну 

валюту по курсу на балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або 

збитку. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по 

курсу на дату їх первiсного визнання. 

4.4. Визнання виручки 

Товариство здiйснює облiк доходiв вiд реалiзацiї (виручки) вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

При створеннi/укладаннi контракту Товариство оцiнює товари чи послуги, обiцянi в контрактi з 

замовником, i визначає їх як зобов'язання до виконання, якi можуть бути представленi як: 1) 

товари чи послуги (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є рiзними; 2) серiя окремих товарiв або 

послуг, якi є по сутi однаковими та мають однакову схему передачi замовнику. 

 Дохiд вiд реалiзацiї визнається коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє 

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. 

Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  

 

Товриство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, i, отже, задовольняє 

зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд з часом, якщо виконується один з таких критерiїв:  

o клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесi 

виконання;  

o виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клiєнтом у процесi створення або вдосконалення активу; 

o виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для 

Товариства i Товариство має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, 



завершене до сьогоднi. 

У всiх iнших випадках дохiд визнається в певний момент часу, коли  зобов'язання щодо 

виконання повнiстю виконано. 

Дохiд (виручка) Товариства включає такi категорiї: 

o Дохiд вiд продажу готової продукцiї за прямим договорами; 

o Комiсiйний дохiд вiд продажу готової продукцiї за договорами комiсiї; 

o Дохiд пов'язаний з наданням послуг. 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається в сумi грошової винагороди, на яку Товариство очiкує мати 

право в обмiн на передачу домовлених товарiв чи послуг (задоволення зобов'язань до виконання 

за контрактом).  

 У випадку доходiв сплачених авансом в iноземнiй валютi, дохiд вiд реалiзацiї визнається 

в сумi, визначенiй за курсом iноземної валюти на дату отримання авансу.  

Дохiд вiд реалiзацiї визнається у звiтi про фiнансовий результат за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, iнших непрямих податкiв i очiкуваних знижок (якщо такi пропонуються). 

Товариство визначає доходи майбутнiх перiодiв як грошовi кошти, отриманi Товариством до 

моменту надання ним послуг або виконання робiт, якi, як очiкується, Товариство буде надавати 

протягом декiлькох звiтних перiодiв у майбутньому. 

Як доходи майбутнiх перiодiв є договiрними зобов'язання за МСФЗ 15. 

Процентний дохiд 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними 

фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує 

очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку 

використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої 

балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до 

складу фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Дохiд вiд оренди 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

4.5. Податки 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану 

вартiсть(ПДВ), крiм таких випадкiв: 

1. ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин; 

2. Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 

у звiтi про фiнансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до 

вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з 

використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, який визначається як рiзниця мiж доходом 



та витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, вiдображеного в 

податкових декларацiях. В 2018 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18% 

(вiдповiдно у 2017 - 18%). Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй 

перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає 

вiдшкодуванню податковими органами. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 

складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та 

їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, 

за винятком: 

1. ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання 

гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та 

пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або 

збиток; та 

2.  оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється 

Товариством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових 

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а 

також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком наступних 

ситуацiй: 

3. коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що 

пiдлягають вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в 

господарськiй операцiї, що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не 

впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

4. щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 

тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання 

достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого 

податкового активу. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Товариством на кожну 

балансову дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, 

передбачених Податковим кодексом. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi вiдображаються не в звiтi про 

прибутки та збитки, розраховується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний 

зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi 

капiталу. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються 



одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

4.6. Пенсiйнi та iншi виплати персоналу 

Державна пенсiйна програма 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв 

згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про 

прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й 

вiдповiдна сума заробiтної плати. 

Окрiм того, Товариство зобов'язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми 

за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Товариства, якi працювали у 

шкiдливих умовах (перелiк професiй: "Список I" та "Список II") i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 

пенсiйним законодавством України та разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю, 

згiдно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

1. Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам товариства, 

якi працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 

2. Разова виплата працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових 

окладiв, в залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих 

одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику 

при розрахунках сум, пов'язаних iз зобов'язаннями з пенсiйного забезпечення на кожну звiтну 

дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату. 

4.7. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

4.7.1. Фiнансовi активи 

Товариство здiйснює облiк фiнансових активiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Фiнансовi активи первiсно визнаються Товариством за справедливою вартiстю плюс 

транзакцiйнi витрати. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, 

коли iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, i при цьому справедлива вартiсть 

визначається за подiбними угодами на ринку або методом оцiнки, який базується на вiдкритих 

ринкових даних. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв (Hold to 

Collect and Sell); i 

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається фiнансовим 

активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг, коли 

Товариство набуває безумовне юридичне право отримати грошовi кошти, та оцiнюється за 

справедливою вартiстю в момент визнання. 



 До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi вiдноситься заборгованiсть 

дебiторiв, яка не включена в дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, але 

повинна вiдображатися у складi оборотних активiв.  

Короткострокова дебiторська заборгованiсть (контрактний строк погашення якої становить 

менше 12 мiсяцiв) первiсно визнається Товариством за цiною операцiї. У випадку 

довгострокової заборгованостi, Товариство оцiнює таку заборгованiсть при первiсному визнаннi 

за справедливою вартiстю (у випадку якщо справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi 

несуттєво вiдрiзняється вiд  вiдповiдної цiни операцiї, Товариство оцiнює таку дебiторську 

заборгованiсть за цiною операцiї). 

  Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та iншi 

фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв жоден з 

фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", iнвестицiї наявнi 

для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти призначенi для 

хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцiнка. 

 Пiсля первiсного визнання ведеться подальший облiк за амортизованою вартiстю.. Рiзниця мiж 

справедливою вартiстю фiнансового активу при початковому визнаннi та номiнальною вартiстю 

фiнансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього термiну дiї фiнансового 

активу. 

 

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке 

зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Нарахованi вiдсотковi доходи та нарахованi вiдсотковi витрати, в тому числi нарахований 

купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на 

наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а 

включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

 

У випадку, якщо фiнансовий iнструмент є короткостроковим, тобто має термiн погашення до 

кiнця звiтного перiоду (року), то збитки вiд первiсного визнання фiнансового активу повнiстю 

амортизуються у звiтному перiодi. 

 

 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання 

такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням 

методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована 

вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних 

або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу 

доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, 

класифiкованi як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської 



заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в облiку 

фiнансовi активи наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому 

прибутки та збитки вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до моменту 

вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi 

капiталу, визнається в звiтi про прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення корисностi, у 

цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, 

визнається в звiтi про прибутки та збитки як витрати з фiнансування. 

Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi 

припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 

Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв 

для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, 

Товариство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових 

активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому 

випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i 

при цьому Товариство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяйному 

майбутньому або до погашення. 

У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", 

пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi 

прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових 

потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз 

застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив 

знецiнився, сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих 

фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, 

на момент закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають 

активного обiгу на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в 

iнструменти капiталу, якi не котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути 

достовiрно оцiнена, вiдображаються за собiвартiстю. 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

1. закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

2. збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу 

з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) 

передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передало, анi 

зберегло за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передало 

контроль над активом. 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало 

транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх ризикiв та 

вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в 

якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 

вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi 

Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з 

таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись вiд Товариства. 

4.7.2. Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 



активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi 

однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку 

понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим 

активом або групи фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення 

можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних 

фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно 

здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з 

ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до 

таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна 

обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному 

взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Збитки вiд зменшення 

корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних 

витрат. 

 

   Згiдно з МСФЗ 9 фiнансовi активи облiковуються за мiнусом резерву пiд очiкуванi збитки.  

Дебiторська заборгованiсть  у фiнансовiй звiтностi вiдображається за мiнусом резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, розрахованi на весь строк дiї фiнансового активу вiдповiдно до вимог 

МСФЗ 9, незважаючи на оцiнку кредитного ризику Товариством. 

           Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (резерв сумнiвних боргiв) щодо дебiторської 

заборгованостi визначається на дату звiтностi з застосуванням матричного пiдходу класифiкацiї 

дебiторської заборгованостi у розрiзi окремих її видiв щодо строкiв її непогашення з 

використанням вiдповiдної ставки вiдсотка для створення резерву. Ставка резервування для 

кожного строку непогашення визначається на пiдставi iсторичної iнформацiї щодо прострочень 

та списань дебiторської заборгованостi, але також враховує очiкуванi змiни в погашеннi 

дебiторської заборгованостi внаслiдок макроекономiчних змiн, платоспроможностi та поведiнцi 

дебiторiв тощо. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату звiтностi не може бути бiльшим, нiж 

сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. 

       У разi наявностi ознак знецiнення окремих сум дебiторської заборгованостi резерв 

сумнiвних боргiв пiд такi суми може розраховуватися на пiдставi iндивiдуального розрахунку, 

що враховує обставини та можливiсть отримання коштiв вiд цих контрагентiв. 

 

 

Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство 

спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально 

значимих фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально 

значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально 

оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей 

актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм 

розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на 

предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не 

включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). 

Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 

ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є 

змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну 

ефективну ставку процента. 



Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ?рунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд 

знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання 

знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом 

коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту 

згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про 

сукупнi прибутки та збитки. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю 

При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, якi 

не вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути 

достовiрно визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю 

та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй 

ринковiй ставцi вiдсотку по подiбним активам. 

 

4.7.3. Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Згiдно з Концептуальною основою фiнансової звiтностi зобов'язання визнаються, якщо 

одночасно спостерiгаються двi умови: 

o оцiнка зобов'язання може бути достовiрно визначена;  

o iснує вiрогiднiсть зменшення майбутнiх економiчних вигод в майбутньому внаслiдок 

погашення зобов'язання. 

 

Первiсне визнання торговельної та iншої кредиторської заборгованостей проводиться за 

справедливою вартiстю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю. При визначеннi 

справедливої вартостi Товариство вiдштовхується вiд суми, узгодженої мiж Товариством i 

постачальником i зазначеної в рахунку вiд постачальника (договорi з постачальником) та 

аналiзує наявнiсть ознак, що можуть свiдчити про вiдхилення суми в рахунку вiд справедливої 

вартостi. 

Для класифiкацiї зобов'язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення 

зобов'язань у вiдповiдностi до умов договору та її спiввiдношення не з датою визнання 

зобов'язань, а з датою балансу. 

При цьому, якщо на дату балансу зобов'язання, яке ранiше було вiдображене як довгострокове, 

пiдлягає погашенню протягом наступного року, то його суму слiд вiднести до складу поточної 

заборгованостi по довгострокових зобов'язаннях. 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком 

погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 

погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також 

по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 



Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо 

зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки 

та збитки. 

Згортання фiнансових iнструментiв 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних 

сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з 

погашенням зобов'язання. 

4.7.4. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 

дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких 

позицiй), без вирахування витрат за угодою. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, 

використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансового активу або зобов'язання Товариство застосовує, 

наскiльки це можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних 

рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в 

рамках вiдповiдних методiв оцiнки згiдно с МСФЗ (IFRS) 13. 

4.8.Основнi засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його 

може бути достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає 

собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту 

саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей 

об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни 

валової балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює 

переоцiненiй сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 



нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується  на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При 

проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової 

вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за 

прямолiнiйним методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання 

вiдповiдних активiв: 

 Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

  

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

4.9. Оренда 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на 

базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно 

встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та 

чи переходить право використання активу в результатi даної операцiї. 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди 

у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi 

дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж 

вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути 

фiксованої ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування 

вiдображається безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки. Фiнансова оренда  на  

пiдприємствi вiдсутня. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 

на прямолiнiйнiй основi протягом усього строку оренди. 

4.10.Витрати на позики 

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

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в 

якому вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, 

понесенi Товариством у зв'язку з позичанням коштiв. 



4.11.Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю 

за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 

амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, 

та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. 

Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять: 

1. Програмне забезпечення  - 1-5 рокiв; 

2. Iншi нематерiальнi активи - 1-10 рокiв. 

4.12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за 

найменшим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для 

продажу, якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї 

продажу, а не поточного використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому 

випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно 

проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр здiйснити продаж, 

вiдносно якої повинно очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної 

операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Дочiрнє пiдприємство, придбане 

виключно з метою перепродажу, класифiкується Товариством як необоротнi активи (припинена 

дiяльнiсть або лiквiдацiйна група) утримуванi для продажу. 

У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, 

доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що триває, зi зниженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 

4.13. Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась по 

середньозваженiй собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття 

здiйснювалось за цiнами продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

4.14. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi 

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: 

справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат 

на реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових 

коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами 

активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi 

вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 



коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

На кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше 

визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни 

в оцiнках, якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля 

останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть 

активу збiльшується до його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати 

балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо 

в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення 

вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив 

враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi 

враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

Товариство також перевiряє на зменшення корисностi гудвiл, що визнається при об'єднаннi 

бiзнесу. Це актив, який представляє майбутнi економiчнi вигоди, якi виникають в результатi 

придбання iнших активiв внаслiдок об'єднання бiзнесу, що не можуть бути окремо визначенi або 

визнанi. Гудвiл не генерує грошових потокiв незалежно вiд iнших активiв або групи активiв i 

часто забезпечує надходження грошових коштiв вiд декiлькох одиниць, що генерують грошовi 

кошти. Товариство перевiряє зменшення корисностi одиницi, що генерує грошовi кошти i на яку 

був розподiлений гудвiл, щорiчно, а також тодi, коли з'являється будь-яке свiдчення можливого 

зменшення корисностi такої одиницi. Товариство перевiряє шляхом порiвняння балансової 

вартостi цiєї одиницi, до якої включається гудвiл, з сумою її очiкуваного вiдшкодування. Якщо 

балансова вартiсть цiєї одиницi перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування, то Товариство 

визнає збитки вiд зменшення корисностi. 

4.15. Передплати виданi 

Передплати постачальникам послуг вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках та 

договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. 

 Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, 

що Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих 

передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що 

може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

4.16. Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвському рахунку, готiвки в касi. З метою складання консолiдованого звiту про рух 

грошових коштiв грошовi кошти. 

4.17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення повнiстю або частково 

буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається 

як окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що 

вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

вирахуванням вiдшкодування. 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 

шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 



дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 

також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi 

дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як 

фiнансовi витрати. 

4.18. Потенцiйнi активи та зобов'язання 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках 

до фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 

вiрогiдним. Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять 

економiчнi вигоди, є вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про 

потенцiйнi зобов'язання розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є маловiрогiдною. 

 

 

5. Iстотнi облiковi судження, оцiнки та припущення, основнi джерела невизначеностi оцiнок 

Судження 

Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд його керiвництва на 

кожну звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi 

впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також 

на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих 

припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у 

майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких 

робляться такi припущення та оцiнки. 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало такi 

судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi: 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Товариство дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi 

законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 

Судження керiвництва щодо iснування або вiдсутностi умов для застосування в Українi норм 

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 

Згiдно даних Держстату України рiвень iнфляцiї становив за 2018 рiк - 109,8%, за 2017 рiк - 

113,7%, за 2016 рiк - 112,4%. Таким чином, станом на 31.12.2018 кумулятивний рiвень iнфляцiї 

за трирiчний перiод становив 40,32% 

Згiдно МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, 

якi включають (але не обмежуються таким):  

а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;  

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;  

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 

очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 

цей строк є коротким;  

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 

?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень. 



Проаналiзувавши зазначенi критерiї, керiвництво Товариства вважає, що за показниками 

наведеними у пiдпунктах в), г) та ?)  параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не 

вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю.  

Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що на дату фiнансової звiтностi не iснує 

достатньо умов для визначення гiперiнфляцiї в країнi та початку застосування МСБО 29. 

Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних 

джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення 

необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року. 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi.  Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 

результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, 

якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок  

 

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони 

стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. 

Можливiсть вiдшкодування основних засобiв - На кожну звiтну дату Товариство здiйснює 

оцiнку наявностi будь-яких ознак того, чи сума вiдшкодування основних засобiв Групи 

знизилась до рiвня менше їхньої балансової вартостi.  За наявностi зазначених ознак 

керiвництво Товариства виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається 

рiвною чи найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на 

продаж, i цiнностi використання активу. У випадку виявлення такого зниження балансова 

вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування.  Сума зменшення вiдображається у звiтi про 

сукупнi доходи того перiоду, в якому виявлене таке зниження.  Збиток вiд знецiнення, визнаний 

за активами в попереднi звiтнi перiоди, сторнується у випадку змiн в оцiночних показниках, 

використовуваних для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активiв.  

Строки корисного використання основних засобiв - Оцiнка строкiв корисного використання 

об'єктiв основних засобiв залежать вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами.  При визначеннi строкiв корисного використання 

активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну 

старiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив.  Змiна 

кожної з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм 

амортизацiї. 

 

Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi - Сума резерву на 

покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi базується на оцiнцi Групою 

можливостi отримати дебiторську заборгованiсть вiд конкретних клiєнтiв.  Якщо погiршення 

кредитоспроможностi основних клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов'язань перевищує 

допустимi оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  

 

Якщо Товариство визначить, що не iснує об'єктивних свiдчень виникнення знецiнення для 

iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, вона включає дану 

дебiторську заборгованiсть у групу дебiторської заборгованостi з аналогiчними 

характеристиками кредитного ризику та здiйснює їхню оцiнку на предмет знецiнення на 

колективнiй основi. 

 



Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на 

основi аналогiчних характеристик кредитного ризику.  Цi характеристики важливi для оцiнки 

майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв i вказують на здатнiсть дебiторiв 

сплатити усю суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору вiдносно активiв, оцiнка яких 

здiйснюється. 

 

Майбутнi потоки грошових коштiв iз групи дебiторської заборгованостi, колективна оцiнка на 

предмет знецiнення якої здiйснюється, оцiнюються на основi руху грошових коштiв вiд активiв 

вiдповiдно до договору та досвiду керiвництва стосовно врегулювання заборгованостi, яка 

виникала у результатi минулих подiй, та успiху при поверненнi сум заборгованостi.  У минулий 

досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї в результатi спостережень для 

вiдображення впливу поточних умов, якi не вплинули на минулi перiоди, i усунення впливу 

минулих умов, якi не iснують у даний час. 

 

Можливiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв - Вiдстроченi податковi активи 

визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть 

отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалiзованi цi збитки.  Для 

визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, вiд керiвництва 

вимагається прийняття iстотних професiйних суджень, якi базуються на вiрогiдних строках та 

рiвнi майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, та застосування стратегiї планування майбутнiх 

податкiв. 

 

Пенсiйнi зобов'язання - Товариство збирає iнформацiю стосовно своїх працiвникiв i пенсiонерiв, 

що отримують виплати, й використовує метод актуарної оцiнки для визначення поточної 

вартостi зобов'язань iз виплати винагород по закiнченнi трудової дiяльностi та вiдповiдної 

вартостi поточних послуг працiвникiв. При такому розрахунку використовуються демографiчнi 

припущення щодо майбутнiх характеристик iснуючих i колишнiх працiвникiв, що мають право 

на пенсiйнi виплати (смертнiсть, як працiвникiв, так i пенсiонерiв, коефiцiєнт плинностi кадрiв, 

непрацездатнiсть, достроковий вихiд на пенсiю тощо), а також фiнансовi припущення (ставка 

дисконтування, майбутнiй рiвень зарплат). Товариство не має доступу до iнформацiї про стаж 

його колишнiх працiвникiв на iнших пiдприємствах, якi є учасниками державної пенсiйної 

програми з визначеною виплатою, що обумовлює вiдсутнiсть повної та достовiрної iнформацiї 

для видiлення частини зобов'язань Товариства. Таким чином, Товариство облiковує виплати 

колишнiм працiвникам згiдно з вимогами облiку пенсiйної програми з визначеною виплатою. 

Бiльш детальна iнформацiя подана у Примiтцi 17. 

Можливiсть вiдшкодування ПДВ - Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований 

Товариством або шляхом отримання вiдшкодування iз державного бюджету, або зарахування 

його у рахунок зобов'язань з ПДВ у майбутнi перiоди.   

 

Оцiнка фiнансових iнструментiв - Фiнансовi iнструменти оцiнюються на основi ставок, якi 

переважали на дату визнання вiдповiдного iнструмента i на основi термiнiв погашення, якi, на 

думку керiвництва, є найбiльш вiрогiдними для врегулювання вiдповiдного iнструмента. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв - Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi 

активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на 

можливе зменшення корисностi. 

Ознаки, якi Товариство вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з 

метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 

вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 

майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї 

Товариства (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з 

операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 



Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ?рунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi 

припущення використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають 

прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

Оцiнка справедливої вартостi 

Певнi положення облiкової полiтики Товариства i ряд розкриттiв вимагають оцiнки 

справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов'язань. 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Товариство застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки: 

1. Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов'язання на 

активних ринках. 

2. Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, якi 

є наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на 

основi цiн). 

3. Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов'язань, якi не ?рунтуються на наявних ринкових 

даних (не наявнi вихiднi данi). 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi 

данi найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

Товариство визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце.  

Детальнiша iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi основних засобiв надана у Примiтцi 

9, щодо оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв надана в Примiтцi 32. 

 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

6.1.Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

При пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня  2018 року, 

Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом 

з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi набрали чинностi та є обов'язковими для 

застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018 р., що зазначенi нижче:  

? МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

? МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 

            ? Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi 

акцiй"  

            ? Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти" з МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" 

            ? "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр." , а саме Удосконалення до 

МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 28 

            ? Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi"  

            ? Пояснення до МСФЗ (IAS) 15 "Виручка з договорами з покупцями" 

              

 

6.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi: 

Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi 

Товариства, якi були випущенi, але не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що 

починаються з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало 



достроково: 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його 

асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" застосовуються до випадкiв продажу 

або внеску активiв мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством.  

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування 

виключення з вимоги про консолiдацiю" роз'яснюють, що звiльнення вiд обов'язку складати 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть може застосовуватися материнським пiдприємством, яке є 

дочiрнiм пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя 

облiковує всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 10. Радою з 

МСФЗ перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя 

що застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

Застосування поправок до МСФЗ 10, МСФЗ 11, МСФЗ  12 та МСБО 28 суттєво не вплине на 

фiнансову звiтнiсть, оскiльки Товариство не є iнвестицiйною органiзацiєю, а також не має 

холдингових компанiй, дочiрнiх, асоцiйованих органiзацiй або спiльних пiдприємств, якi 

вiдповiдають визначенню iнвестицiйної органiзацiї. 

? МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"  1 сiчня 2021 року 

Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля 

цiєї дати. 

Керiвництво Товариства очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимул-реакцiї" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi 

операцiй, що мають юридичну форму оренди". 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 

оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди. 

МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або 

пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати 

застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

Керiвництво Товариства не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

 

7. Iнформацiя за сегментами 

Товариство видiляє сегмент бiзнесу як окремий компонент, який виробляє продукцiю або надає 

послуги (або групи взаємозв'язаних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному 

середовищi, який пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд витрат i доходiв тих 

компонентiв, якi властивi iншим сегментам бiзнесу.  

Для цiлей керiвництва, Товариство подiлено на наступнi операцiйнi сегменти бiзнесу:  

1. Реалiзацiї вiд переробки металобрухту; 

2. Реалiзацiї товарiв (металобрухту). 

Для кожного сегменту бiзнесу керiвництво Товариства, що вiдповiдальне за прийняття 

операцiйних рiшень, робить аналiз внутрiшнiх управлiнських звiтiв на щоквартальнiй основi. 

Зазначенi звiти готуються за тим же облiковим полiтикам, що i прикладена консолiдована 

фiнансова звiтнiсть. 

Сума кожної статтi сегмента, вiдображеної в таблицях, є оцiнкою, що надається вищому 

керiвниковi з операцiйної дiяльностi з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв на сегмент 

та оцiнювання результатiв його дiяльностi. Керiвництво оцiнює результати дiяльностi кожного 



сегмента на основi прибутку до оподаткування. 

Товариство вiдображає в звiтностi за сегментами доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв за кожним 

продуктом та послугою, чи кожною групою подiбних продуктiв i послуг. Сума доходiв, що 

вiдображена  в звiтностi за сегментами, базується на фiнансовiй iнформацiї, використанiй для 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства. 

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

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

Аналiз доходiв вiд реалiзацiї та результатiв Товариства вiд дiяльностi по звiтним сегментам 

представлений нижче. Ефективнiсть роботи сегментiв оцiнюється за доходами вiд реалiзацiї 

сегмента та операцiйним прибутком. Доходи вiд реалiзацiї сегмента та операцiйний прибуток 

розцiнюються як найбiльш доречнi показники при оцiнцi результатiв роботи сегментiв iнших 

пiдприємств, що дiють в тих же галузях. 

Результат дiяльностi сегмента являє собою прибуток до врахування нерозподiлених 

корпоративних витрат. Нерозподiленi корпоративнi витрати включають компенсацiї 

керiвництву, представницькi витрати, витрати на утримання офiсних примiщень, iншi 

адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Такою є система оцiнок, яка включається у звiт для 

вищого органу операцiйного управлiння для розподiлу ресурсiв i оцiнки показникiв дiяльностi за 

сегментами. 

Товариство веде збутову дiяльнiсть в Українi, у зв'язку з чим Товариством не проводиться аналiз 

за географiчними сегментами. 

Представлений виручка по сегментам отримана вiд зовнiшнiх клiєнтiв. Протягом звiтного та 

минулого року продажу мiж сегментами не було. 

Iнформацiя про прибуток або збиток, а також узгодження вiдповiдних показникiв звiтних 

сегментiв iз показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях. 

 

 

Дохiд вiд реалiзацiї сегмента   Собiвартiсть сегмента 

 2018 

 2017 

   2018 2017 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту  386 967 1 228 208   324 107

 1 205 245 

Реалiзацiї товарiв 6 007 820 3 302 484   5 974 786 3 263 952 

Iнше 17 883 170 736   14 978 103 662 

Всього  6 412 670 4 701 428   6 313 871 4 572 859 

  

 

 Прибуток сегмента до оподаткування 

 2018 2017 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту 62 860 23 963 

Реалiзацiї товарiв 33 034 37 532 

Iнше 2 905 67 074 

Всього  98 799 128 569 

   

Нерозподiленi корпоративнi витрати (85 132) (68 204) 

Iншi операцiйнi доходи/витрати, чистi (23 836) (30 556) 

Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi (10 169) 29 809 

Фiнансовi витрати/доходи, чистi  (5 822)  (5 696) 

Iншi  доходи/витрати, чистi (287) 10 

Прибуток (збиток)  до оподаткування (16 278) 24 123 



 

 

8. Нематерiальнi активи 

 

 Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть    

Станом на 31 грудня 2016 року 1 894 2 1 896 

Надходження 123 0 123 

Вибуття (0) 0 (0) 

Станом на 31 грудня 2017 року 2 017 2 2 019 

Надходження 117 0 691 

Вибуття (0) 0 (0) 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 134 2 2 136 

Накопичена амортизацiя     

Станом на 31 грудня 2016 року  (652) (1) (653) 

Амортизацiйнi   нарахування (275) 0 (275) 

Вибуття 0 0 0 

Станом на 31 грудня 2017  року  (927) (1) (928) 

Амортизацiйнi   нарахування (262) 0 (262) 

Вибуття 0 0 0 

Станом на 31 грудня 2018  року  (1189) (1) (1190) 

Балансова вартiсть    

Станом на 31 грудня 2016 року  1 242  1   1 243  

Станом на 31 грудня 2017 року 1 090 1 1 091 

Станом на 31 грудня 2018 року 945 1 946 

9. Основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня основнi засоби включали наступне: 

 

 

 Iнвестицiйна    нерухомiсть Земля, будiвлi та споруди Машини та обладнання

 Транспортнi засоби   Офiсне обладнання та iншi Всього 

Первiсна вартiсть       

Станом на 31 грудня 2016 1 637 110 860 139 484 13 616 5 049 270 677 

Надходження 0 6 031 25 307 0 1 804 33 142 

Вибуття 0 (101) (4) 0 (617) (722) 

Переоцiнка/Знецiнення 0 0 0 0 0 -   

Станом на 31 грудня 2017 1 637 116 821 164 787 13 616 6 236 303 097 

Надходження 0 5 245 18 034 47 2 125 25 451 

Вибуття/перемiщення 7 542 (7 547) (246) (505) (1 092) (1 848) 

Переоцiнка/Знецiнення 0 0 0 0  -  0 

Станом на 31 грудня 2018 9 179 114 519 182 575 13 158 7 270 326 701 

       

       

Накопичена амортизацiя       

Станом на 31 грудня 2016 (430) (29 733) (51 117) (6 094) (3 670) (91 044) 

Амортизацiйнi нарахування за рiк (95) (8 418) (9 093) (649) (1 662) (19 917) 

Лiквiдовано при вибуттi 0 26 1 0 617 644 

Знецiнення 0 0 0 0 - - 

Станом на 31 грудня 2017 (525) (38 125) (60 209) (6 743) (4 715) (110 317) 

Амортизацiйнi нарахування за рiк (40) (9 257) (10 630) (638) (2 024) (22 589) 

Лiквiдовано при вибуттi/перемiщеннi (4 940) 4 921 222 229 1 091 1 523 



Знецiнення/зменшення корисностi 0 0 0 0 0 0 

Станом на 31 грудня 2018 (5 505) (42 461) (70 617) (7 152) (5 648) (131 383) 

       

Балансова вартiсть       

Станом на 31 грудня 2016 1 207 81 127 88 367 7 522 1 379 179 633 

Станом на 31 грудня 2017 1 112 78 696 104 578 6 873 1 521 192 780 

Станом на 31 грудня 2018 3 674 72 058 111 958 6 006 1 622 195 318 

 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась 

експертами-оцiнювачами. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй були 

вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. 

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є 

його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту 

саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей 

об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. вiдповiдає 

її балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв та капiтальних iнвестицiй вiднесена до Рiвня 3 (з 

iстотними неспостережуваними вихiдними даними) iєрархiї джерел справедливої вартостi. 

Iнформацiя про iєрархiю джерел справедливої вартостi розкрита в Примiтцi 5. 

Станом на 31 грудня 2018р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi 

активи первiсною вартiстю 13 424 тис. грн. (вiдповiдно у 2017: 28 039 тис. грн.) 

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня включали наступне: 

 2018 2017 

Капiтальне будiвництво 12 428 5 647 

Аванси 0 0 

Iнше 0 903 

Всього 12 428 6 550 

 

Рух капiтальних iнвестицiй було представлено наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2016  8 404 

             Надходження  32 739  

             Вибуття (перемiщення)  (34 592) 

            Знецiнення  (1) 

Станом на 31 грудня 2017  6 550 

             Надходження  39 212 

             Вибуття/перемiщення  (33 334) 

            (Знецiнення)/поновлення знецiнення  0 

Станом на 31 грудня 2018  12 428 

 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства 

було передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 

31.12.2018 р. складала 142 675 тис. грн.(станом на 31.12.2017 -145 651 тис.грн.). 

У фiнансову оренду об'єкти основних засобiв не надавались. 

 Товариство оцiнює iнвестицiйну нерухомiсть  за справедливою вартiстю   вiдповiдно до 

вимог МСБО 40.  При узгодженi  її балансової вартостi на початок i кiнець перiоду, а також її 

справедливу вартiсть вiдображає  доходи та витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi. 



10. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток   

На 31 грудня 2018 р. установлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 

18% (31 грудня 2017 р.: 18%).  

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

чином: 

Прибутки та збитки 2018 2017 

Поточнi витрати з податку на прибуток  12 681 11391 

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

прибутку або збитку ( 8 341)  ( 10895)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 4 340 496 

 

Iнший сукупний дохiд  2018 2017 

Вiдстрочений податок на прибуток, що виникає внаслiдок визнання актуарних 

прибуткiв/збиткiв, у iншому сукупному доходi - -  

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом       -        -  

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток було представлене 

таким чином: 

 2018 2017 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (16 278)  24 123  

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками 2 930     (4 342)  

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

рiзницi (7 270) 3 846 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток (4 340)  (496)  

Iнший сукупний  дохiд до оподаткування            -              -  

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом - - 

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток    -     -  

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 

року оцiнювались за податковими ставками (18%), якi, як очiкується, будуть застосовуватись у 

перiодi, у якому передбачається реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

     

 Вiдстроченi податковi активи/ (зобов'язання) Залишок  Визнано у складi прибутку 

(збитку)   Залишок на 31.12.2018 

 на   Визнано  в капiталi  

 31.12.2017     

Основнi засоби    ( 5 542) 722 (4 820) 

Невизнанi витрати 4 682 13 849   18 531 

     

Разом вiдстроченi податковi активи чи зобов'язання 4 682 8307 722 13 711 

 

 

 

 

11. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне:                             

 2018 2017 

Сировина 29 640 22 462 

Готова продукцiя 6 682 8 593 

Товари 22 235 18 603 

Резерв на знецiнення (941) (824) 

Всього 57 616 48 834 



Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2017 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. 

Згiдно з МСБО 2, якщо на дату складання фiнансової звiтностi собiвартiсть запасiв перевищує 

чисту вартiсть реалiзацiї, Товариство нараховує знецiнення запасiв. Знецiнення запасiв 

нараховується за кожним номенклатурним номером. Нарахування резерву здiйснюється на 

кiнець кожного звiтного перiоду, виходячи з оцiнки чистої реалiзацiйної вартостi. Для 

розрахунку чистої вартостi реалiзацiї використовуються найбiльш надiйнi ресурси, якi є в 

наявностi на дату оцiнки: прайс-листи, тарифи, економiчнi  огляди, данi аукцiонiв тощо. При 

цьому треба брати до уваги подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про 

умови, якi iснували на кiнець звiтного перiоду. Це означає, що при отриманнi iнформацiї  про 

реалiзацiю (чи майбутню реалiзацiю) запасiв по цiнi нижче собiвартостi, такi запаси треба 

знецiнити до чистої вартостi реалiзацiї на дату балансу.  

Станом на 31.12.2018 р. чиста вартiсть запасiв дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на 

тимчасово окупованiй територiї України, по оцiнцi керiвництва Товариства дорiвнює нулю. У 

2018 роцi не вiдбулося вiдновлення знецiнення цих запасiв. 

Станом на 31.12.2018 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства 

були переданi у заставу оборотнi активи (сировина  готова продукцiя та товари) на загальну 

суму 22 669 тис.грн. (станом на 31.12.2017 р. - 24 088 тис.грн.) 

12. Торгова дебiторська заборгованiсть та аванси виданi 

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

 

 2018 2017 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 159 978 156 340 

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi (4 615) (1 042) 

Всього 155 363 155 298 

Аванси виданi 140 363 102 609 

Резерв на знецiнення авансiв виданих (12 273) (14 619) 

Всього 128 090 87 990 

У 2018 роцi не вiдбулося вiдновлення резерву на знецiнення торгової дебiторської 

заборгованостi та авансiв виданих дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованiй територiї України. 

Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо передплат та 

торгової дебiторської заборгованостi за звiтний перiод: 

 Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги  Резерв на 

дебiторську заборгованiсть за виданими авансами Всього 

Залишок на 31.12.16 2 223 15 922 18 145 

       Нарахування резерву протягом 2017р. 258 6 342 6 600 

       Використано у 2017 р. (1 439) (7 645) (9 084) 

Залишок на 31.12.17 1 042 14 619 15 661 

       Нарахування резерву протягом 2018 р. 3 652 (2 341) 1 311 

       Використано у 2018 р. (79) (5) (84) 

Залишок на 31.12.18 4 615 12 273 16 888 

13. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала 

наступне: 

 2018 2017 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування - - 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств - - 

Передоплати за iншими податками 7 654 10 789 

Всього 7654 10 789 



14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала наступне: 

 2018 2017 

Розрахунки по претензiям 984 981 

Розрахунки з iншими дебiторами 3 259 5 817 

Разом 4 243 6 798 

Резерв на знецiнення  (1 302) (439) 

Всього 2 941 6 359 

Витрати майбутнiх перiодiв 31 34 

У 2018 роцi не вiдбулося вiдновлення резерву на знецiнення iншої поточної дебiторської 

заборгованостi дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї 

України, який на 31.12.2014 р.  

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

дебiторської заборгованостi була представлена таким чином: 

15. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

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

 2018 2017 

Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi 229 2 081 

Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - - 

Всього 229 2 081 

16. Власний капiтал 

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 31.12.2018р. 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 31.12.2018 р., по ним немає. У 2018 та 

2017 роках рiшення про нарахування та сплату дивiдендiв зборами акцiонерiв не приймались. 

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

була представлена таким чином станом на 31.12.2018 р.: 

 

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

 Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 98,6699 256052278 64 013 069,5 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

Материнською органiзацiєю Товариства є INTERPIPE LIMITED (Кiпр).Згiдно положень Закону 

України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним 

шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 

та iнформацiї, яка викладена у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань, станом на дату фiнансової звiтностi кiнцевий 

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

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. 

Прибуток (збиток) на акцiю. 

Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням прибутку або збитку на 

середньорiчну кiлькiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без урахування власних акцiй, 

викуплених у акцiонерiв. 

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

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

на акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином: 

 2018 рiк 2017 рiк 

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

компанiї) - (в тис. грн.)  

(20 618)  

23 627 

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй) 259 504 259 504 

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

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

(0,08)  

0,09 

 

Капiтал у дооцiнках 

Капiтал у дооцiнках складається з резерву переоцiнки основних засобiв. Основнi засоби 

облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась експертами - 

оцiнювачами станом на 30.06.2012 р. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй були вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої 

амортизацiї за друге пiврiччя 2012р.  

Товариство щороку здiйснює перенесення сум з iншого додаткового капiталу до складу 

нерозподiленого прибутку в розмiрi рiзницi мiж сумою амортизацiї, що розраховується 

виходячи з переоцiненої балансової вартостi активу, i сумою амортизацiї, що розраховується 

виходячи з первiсної вартостi активу. При вибуттi активу сума iншого додаткового капiталу, яка 

стосується цього активу, переноситься Товариством до складу нерозподiленого прибутку.  

На 31.12.2018 р. та 31.12.2017 р. резерв переоцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй 

вiдображено iз врахуванням амортизацiї резерву переоцiнки, що вiдображається у 

консолiдованому звiтi про власний капiтал у рядку "Iншi змiни в капiталi". У 2018 роцi сума 

такою амортизацiї резерву переоцiнки становила 2 637 тис. грн. 

 

Резервний капiтал 

Станом на 31.12.2018 р. резервний капiтал Товариства складає 9 731 тис.грн. (станом на 

31.12.2017 - 9 731 тис. грн.). 

17. Зобов'язання з виплат персоналу 



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

 2018 2017 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 7 593 5 766 

Поточнi забезпечення витрат персоналу 11 221 817 

Всього 18 814 6 583 

 

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 нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по пенсiйним виплатам, визнанi у звiтi 

про сукупний дохiд, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати по пенсiйним виплатам 

включенi у витрати на зарплату та вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої 

продукцiї. Витрати по вiдсотках вiдображенi в статтi фiнансових витрат. Актуарнi збитки 

включенi до складу iншого сукупного доходу. 

 

 

 

"Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi". 

 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати 2018  

  2017 

Вартiсть поточних послуг 123 122 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (0) (697) 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 883 797 

Всього витрат по виплатам 1 006 222 

   

 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2018 2017 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 6 088 4 980 

Вартiсть поточних послуг 123 122 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 883 797 

Актуарнi збитки, визнанi у складi iншого сукупного доходу 579 1400 

Оплаченi зобов'язання (532) (514) 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (0) (697) 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 7 141 6 088 

 

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. 

У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по iншим довгостроковим виплатам, 

визнанi у звiтi про сукупнi доходи та збитки, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан у 

вiдношеннi даного плану. Витрати по даним виплатам включенi у витрати на зарплату та 



вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. Витрати по вiдсотках 

вiдображенi в статтi фiнансових витрат. Актуарнi збитки включенi до складу iншого сукупного 

доходу. 

 

"Iншi довгостроковi винагороди". 

Суми, визнанi у звiту про фiнансовi результати 2018 2017 

Вартiсть поточних послуг 91 63 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 133 102 

Всього витрат по виплатам 224 165 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2018 2017 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 918 637 

Вартiсть поточних послуг 91 63 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 133 102 

Актуарнi прибутки (збитки), визнанi у складi iншого сукупного доходу 4 116 

Оплаченi зобов'язання (1) (0) 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 1 145 918 

 

Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким чином: 

 

 2018 2017 

Ставка дисконтування 14,5% 14.0% 

Ставка iнфляцiї 10.0% 11.0% 

Коефiцiєнт плинностi кадрiв 12.0% 12.0% 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру зарплати та пенсiї 6% 5% 

Смертнiсть  97% 97% 

Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй Згiдно законодавства України 

   

Аналiз чутливостi за пенсiйними планами 

Актуарний метод передбачає використання рiзних припущень щодо ставки дисконтування, 

зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i зростання пенсiй, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв в майбутньому. 

Припущення про розмiр ставки дисконтування та iнших параметрiв приводять до виникнення 

невизначеностей в оцiнках, в результатi чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як в сторону їх зменшення, так i - збiльшення.  

Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал 

використовує власнi припущення при розрахунку зобов'язань на кожну звiтну дату. Фактичнi 

результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату. 

Ставка дисконту розраховується на основi ринкової доходностi на звiтну дату високоякiсних 

державних облiгацiй, скоригованої на оцiненi впливи рiзниць у строках обiгу та погашення. 

Темпи зростання заробiтної плати та пенсiй ?рунтується на очiкуваних майбутнiх темпах 

iнфляцiї в Українi, опублiкованих у вiдкритих джерелах. Данi показники є схильними до 

макроекономiчних та полiтичних ризикiв. 

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. 

 

Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 

 2018 2017 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  3 171  9 270 



Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 595 1 847 

Всього 3 766 11 117 

  

Зобов'язання по резерву невикористаних вiдпусток та невиплачених премiй представленi в 

поточнiй кредиторськiй заборгованостi за розрахунками з оплати працi.  

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод  вiдображенi у примiтках 22, 23, 24. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Групи по категорiям згiдно наведена у таблицi нижче 

за 2018 та 2017 роки: 

  2018 2017 

Робочi 336 319 

Керiвники 68 65 

Фахiвцi 102 100 

Разом середня кiлькiсть працiвникiв  506 484 

18. Iншi довгостроковi зобов'язання, позики та займи 

Станом на 31 грудня 2018 року позики були представленi таким чином:   

       31 грудня 2018  року 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта

 Ефективна % ставка Залишок (тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США 18%

 27 134 

Всього      27 134 

 

 

Станом на 31 грудня 2017 року позики були представленi таким чином:   

       31 грудня 2017 року 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта

 Ефективна % ставка Залишок (тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США 18%

 27 506  

Всього      27 506 

 

Протягом 2018 року руху кредитних коштiв не було, тобто залишок коштiв станом на 31.12.2018 

р. у валютi не змiнився та становить 980 тис. доларiв США. Зменшення суми зобов'язання по 

позикам пов'язано зi змiною курсу долара до гривнi.  

Загальна сума нарахованих вiдсоткiв щодо зазначеної позики у 2018 роцi становила 4 862 тис. 

грн. (177,38 тис. доларiв США.) та визнана у фiнансових витратах (Примiтка 28). 

Протягом 2018 року Товариство не отримувало короткостроковi кредити банкiв. (Примiтка 28). 

Довгостроковi зобов'язання в 2018 роцi складають 66 тис. грн за мировою угодою та будуть 

погашенi до 31.12.2020 р. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями на 31.12.18 р. склала 

27 212 тис. грн. (на 31.12.17 - 19 тис. грн.). 

 

19. Торгова кредиторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованiсть включала наступне: 

 

 2018 2017 

Торгова кредиторська заборгованiсть 148 337 93 680 

Всього 148 337 93 680 

20. Iншi поточнi зобов'язання 

 2018 2017 



Аванси отриманi 47 598 42 140 

Всього  47 598 42 140 

   

   

 2018 2017 

Розрахунки з податку на прибуток 3 071 756 

Розрахунки з ПДВ та iншими податками 4 153 2 189 

Всього по розрахункам з бюджетом 7 224 2 945 

 

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

зобов'язання: 

 2018 2017 

Заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам 24 842 20 162 

Розрахунки з iншими кредиторами 144 611 137 832 

Розрахунки з пiдзвiтними особами - - 

Всього 169 453 157 994  

 

21. Виручка вiд реалiзацiї  

Станом на 31 грудня Виручка вiд реалiзацiї включала наступне: 

 2018 2017 

Виручка вiд реалiзацiї брухту 6 184 978 4 530 692 

Доходи вiд наданих послуг  227 692 170 736 

Iншi доходи - - 

   Всього  6 412 670 4 701 428 

 

 

22. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

Станом на 31 грудня собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала наступне: 

 2018 2017 

Сировина (Матерiали) 196 710 1 190 263 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 51 564 45 682 

Енерговитрати та комунальнi витрати 10 765 11 075 

Амортизацiя основних засобiв 9 402 12 433 

Ремонт та обслуговування основних засобiв 30 468 12 465 

Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка 

17) - - 

Витрати (прибуток) за минулi послуги (Примiтка 17) - - 

Iншi загальновиробничi витрати  35 714 38 633 

Собiвартiсть товарiв 5 977 337 3 250 332 

Змiна залишкiв запасiв  1 911 11 976 

Всього     6 313 871 4 572 859 

23. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати 

Станом на 31 грудня адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати включали наступне: 

 2018 2017 

Витрати на страхування та охорону 10 215 7 848 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 36 765 29 499 

Витрати на вiдрядження 385 498 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 839 1384 

Комiсiйнi банкiв 115 84 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 909 450 

Комунальнi послуги 1 891 1 205 



Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 2 041 1 262 

Оренда  20 263 18 017 

Ремонт та обслуговування 5 471 1 172 

Податки 177 1 555 

Iншi витрати 3 288 2 558 

Всього 82 359 65 532 

24. Витрати на реалiзацiю та збут 

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

 2018 2017 

Транспортнi витрати 2 271 2 081 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування   

Резерв сумнiвних боргiв   

Iншi витрати 502 591 

Всього  2773   2 672 

   

25. Iншi операцiйнi доходи 

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi доходи включали наступне: 

 2018 2017 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  11 288 

Чистий прибуток / (збиток) вiд реалiзацiї основних засобiв    

Iншi 19 609 16 048 

Всього 19 620 16 336 

26. Iншi операцiйнi витрати  

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi витрати включали наступне: 

 2018 2017 

Знецiнення необоротних активiв - - 

Знецiнення та списання запасiв 2 499 245 

Витрати по операцiям соцiального характеру 692 691 

Пенi та штрафи 612 488 

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

заборгованостi, авансам виданим 5 745 6 663 

Збитки вiд курсової рiзницi 0 2 144 

Збитки вiд нестач та втрат 3 438 17 845 

Амортизацiя невиробничих необоротних активiв 5 541 4 346 

Iншi виплати працiвникам та нарахування на них 4 525 2 756 

Iншi послуги 10 589 3 927 

Iншi операцiйнi витрати 9815 7 787 

Всього 43 456 46 892 

 

27. Фiнансовi доходи 

Станом на 31 грудня фiнансовi доходи включали наступне: 

 2018 2017 

Вiдсотковi доходи вiд банку за користування коштами 70 67 

Всього 70 67 

   

28. Фiнансовi витрати 

Станом на 31 грудня фiнансовi витрати включали наступне: 

 2018 2017 

Вiдсотки за пенсiйними зобов'язаннями iз визначеними  виплатами (Примiтка 17) 1 030 949 

Вiдсотки по кредитам та позикам 4 862 4 814 

Всього  5 892  5 763  



29. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Середовище дiяльностi та ризики, притаманнi Українi 

На ринки країн, якi розвиваються, такi як Україна, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, 

правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими 

ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на провадження господарської дiяльностi в 

Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн та iснує можливiсть їх довiльного тлумачення. 

Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд країни, разом зi змiнами в 

юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi вище означеного, 

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

економiкою. 

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася за останнi роки. Полiтичнi та 

соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до 

поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та 

подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого 

стало зниження суверенних кредитних рейтингiв України. З 2014 року, пiсля девальвацiї 

нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на 

операцiї з обмiну валют, а також здiйснив перехiд на режим плаваючого ринкового курсу 

обмiну. Всi цi фактори призвели до значного погiршення лiквiдностi та достатньо жорстких 

умов кредитування. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи 

важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 

економiку України. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 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. Управлiнський персонал вважає, що такий вплив на Товариство 

є не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

управлiнського персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з впливом 

подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало контрактних зобов'язань 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 31.12.2018р. 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 31.12.2018р. Товариством в якостi забезпечення договорiв поруки Товариства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого склала 142 675 тис.грн., 

та оборотнi активи (запаси) на загальну суму 22 669 тис.грн. 

Податковi та регулятивнi ризики 

Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне 

трактування, а в деяких випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дiю суттєвi змiни 

до податкового законодавства, якi суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та 

податком на прибуток пiдприємств. 

У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi мiсцевi фiскальнi органи 

придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне 

податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його 

непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законiв та нормативних 

вимог може призвести до накладання суттєвих штрафiв та нарахування значної пенi. У 

результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не 

вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне 

податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. 

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та Мiнiстерством фiнансiв i iншими 

державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi за законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати 

пеню та вiдсотки. 

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн 

з бiльш розвиненими системами оподаткування. Керiвництво Товариства вважає, що податковi 

зобов'язання визнанi у цiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, ?рунтуючись на власнiй 

iнтерпретацiї податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, 

iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на фiнансову 

звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх iнтерпретацiй, 

можуть бути суттєвими. 

Питання, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища. 

На даний момент Товариство не складає довгострокового плану по вiдповiдностi за 

природоохоронними заходами, оскiльки в законодавствi вiдсутня чiтко прописана система 

заходiв щодо дотримання його вимог. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок 

змiн суттєвих норм i законодавства, а також судових процесiв, не пiдлягають оцiнцi, але можуть 

надати суттєвий вплив. При iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог дiючого 

законодавства керiвництво вважає, що значнi зобов'язання, якi  б виникали  внаслiдок  

нанесення збитку навколишньому середовищу, вiдсутнi. 

30. Операцiї з пов'язаними сторонами 

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

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

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

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

вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

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: 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) Юридична особа, що контролює Товариство 

САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) Юридична особа, 

що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 



СТIЛ. УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"  Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "МЗ"ДНIПРОСТАЛЬ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП -М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М") Юридична особа, що перебуває пiд 

спiльним контролем з Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН") Юридична особа, 

що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) Юридична особа, що перебуває пiд 

спiльним контролем з Товариством 

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

особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) Юридична 

особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 

КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

IНТЕРПАЙП М.I,  ФЗI (INTERPIPE M.E, FZE) Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

ТОВ "НВЦ"ЯКIСТЬ" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з 

Товариством 

ТОВ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" Юридична особа, що перебуває пiд спiльним 

контролем з Товариством 

 

 

 

Обсяги операцiй з пов'язаними сторонами за 2018 р. та за 2017 р. представлено наступним чином 

(у тис. грн. без ПДВ). 

 Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2018 Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2017

 Продаж товарiв, робiт, послуг у 2018 Продаж товарiв, робiт, послуг у 2017 

Особи  що здiйснюють контроль АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"      

   



Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 38 134 47 793 6 385 

706 4 852 212 

 38 134 47 793 6 385 706 4 852 212 

 

 

Заборгованiсть з пов'язаними сторонами, що склалася вiдповiдно до вище приведених операцiй 

мiж пов'язаними сторонами, представлена наступним чином на кiнець 2018 та кiнець 2017р. (у 

тис. грн.): 

 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2018 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2017

 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2018 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2017 

Особи  що здiйснюють контроль АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 51 976 47 668 0

 0 

Юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем з Товариством 237 540 214 

098 146 429 150 076 

 289 516 261 766 146 429 150 076 

 

Станом на 31 грудня 2018 року 93% торгової дебiторської заборгованостi складала дебiторська 

заборгованiсть вiд одного основного покупця - пiдприємства пiд спiльним контролем, та на 31 

грудня 2017 року: 95% вiд одного основного покупця - пiдприємства пiд спiльним контролем. 

Станом на 31 грудня 2018 року 77% торгової кредиторської заборгованостi, складала 

кредиторська заборгованiсть вiд одного контрагента - пiдприємства пiд спiльним контролем, та 

на 31 грудня 2017 року: 80% вiд одного контрагента - пiдприємства пiд спiльним контролем. 

Оцiнка активiв i зобов'язань мiж пов'язаними сторонами здiйснюється за методом балансової 

вартостi. Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснюються за контрактними цiнами.  

Виплати ключовому управлiнському персоналу 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Товариства у виглядi короткострокової 

винагороди за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 року, не нараховувалась. Вiдповiдно 

короткострокова винагорода за 2017 рiк становила 3 716 тис. грн., i була включена до складу 

адмiнiстративних витрат. 

Поточнi виплати Товариства управлiнському персоналу у 2018 роцi склали 7 333 тис. грн., у 

2017 роцi 5 042 тис. грн. 

У 2018 р. та у 2017 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацiй вiд Товариства. 

31. Перерахунок порiвняльної iнформацiї 

 

 Товариство затвердило консолiдовану фiнансову звiтнiсть станом на i за рiк, який закiнчився 31 

грудня 2017 року. Пiсля дати затвердження Товариство виявило неточностi у iнформацiї за 

попереднi звiтнi перiоди, якi завдали впливу на консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 

грудня 2017 року. Цi неточностi були вiдображенi ретроспективно у цiй консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi станом на i за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року. Вплив таких 

коригувань на консолiдований фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року, консолiдований звiт про 

прибутки або збитки та консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився на 

зазначену дату, не є суттєвим, тому Товариство не подає порiвняльну iнформацiю на цю дату i 

за вiдповiднi перiоди. 

 Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 

31 грудня 2017 року був представлений таким чином: 

 

У тис. грн.     

  На 31 грудня 2017 року, вiдображено ранiше Внесення коригувань та змiни 

класифiкацiй на 31 грудня 2017, скориговано 

АКТИВИ         

Нематерiальнi активи 1000 1648 (  557  ) 1091 



Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 8875 (  2325  ) 6550 

Основнi засоби 1010 192780 (  227  ) 192553 

Запаси 1100 48809 25 48834 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:   -   - 

    за виданими авансами 1130 88074 (  84  ) 87990 

 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ та ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         

Капiтал у дооцiнках 1405 34544 (  1079  ) 33465 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 67936 (  1812  ) 66124 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:         

товари, роботи, послуги 1615 93565 115 93680 

розрахунками з бюджетом 1620 2920 36 2956 

розрахунками зi страхування 1625 1900 (  53  ) 1847 

розрахунками з оплати працi 1630 9556 (  286  ) 9270 

Поточнi забезпечення  

1660 

 906 (  89  ) 817 

Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолiдованого звiту про прибутки або збитки 

за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, був представлений таким чином: 

 

В тис. грн.     

   2017 рiк, вiдображено ранiше Внесення коригувань та змiни класифiкацiй

 2017 рiк, скориговано 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (  4572576  ) (  283  )

 (  4572859  ) 

Адмiнiстративнi витрати 2130 (  64907  ) (  625  ) (  65532  ) 

Чистий фiнансовий результат:         

    прибуток 2350 24535 (  908  ) 23627 

 

32. Фiнансовi iнвестицiї  

 

Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" у цiннi папери 

iнших пiдприємств:  

 

№ з/п Найменування пiдприємства Iдентифiкацiйний код юридичної особи

 Мiсцезнаходження Розмiр вкладу  

АТ "IНТЕРПАЙП  

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

    грн. % статутного  

капiталу 

1. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДГIДРАВЛIКА" 05790352 вул. 

Мельницька, 28 А,  

м. Одеса,  

Україна, 65005 140 187,00 0,83 

2. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" 19277566 вул. 

Петропавлiвська, 34,  

м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 08401 261 805,83 1,838 

3. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРИННI РЕСУРСИ" 24714951 вул. 

Виставочна, 2Г,  

м. Кропивницький,  

Україна, 25014 1 924,50 0,045 

4. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ РАДIОЗАВОД" 14313949



 вул. Залiзнична, 5,  

м. Жовтi Води,  

Україна, 52208 171 594,38 0,865 

 

 Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" в дочiрнi 

пiдприємства:  

 

№ з/п Найменування пiдприємства Iдентифiкацiйний код юридичної  

особи Мiсцезнаходження Розмiр вкладу  

АТ "IНТЕРПАЙП  

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

    грн. % статутного  

капiталу 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ"* 32474002 вул. А.Лiньова, 81а,  

м. Луганськ, Україна, 91021 3 250 478,00 100 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 14060626 вул. 

Бiологiчна, 7,  

м. Харкiв, Україна, 61030 149 850,00 99,9 

 

 

 Фiнансовi iнвестицiї АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" в асоцiйованi пiдприємства 

вiдсутнi.  

 

Фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери других та дочiрнiх пiдприємств знецiнено та облiковуються 

за нульовою вартiстю.  

 

33. 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 Товариством 

господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2018 року офiцiйний курс гривнi, встановлений 

Нацiональним банком України, складав 27,6883 грн. за один долар США (31 грудня 2017 року - 

28,0672 грн. ). 

Валюта (курс) 31 грудня 2018 року Середнiй курс 2018  31 грудня 2017 року Середнiй 

курс 2017  

Гривня/долар США 27,6883 27,2005 28,0672 26,5966 

Гривня/євро 31.7141 32.1429 33.4954 30.0042 

Гривня/росiйський рубль 0.39827 0.436 0.48703 0.456 

 

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. 

 



Станом на 31 грудня 2018 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

 гривнi долари США рублi євро  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 16 - - - 16 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 155 363 - - - 155 

363 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 941 - - - 2 941 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 229 - - - 229 

Фiнансовi активи 158 549 -   - -  158 549 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 66 -  -  - 66 

Довгостроковi забезпечення 7 593  -  -  - 7 593 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 78 27 134  -

  - 27 212 

Поточнi забезпечення 11 221  -  -  - 11 221 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 148 337  - -  -

 148 337 

Розрахунки з iншими кредиторами 47 598  -  - - 47 598 

Фiнансовi зобов'язання 214 893 27 134 - - 242 027 

 

Станом на 31 грудня 2017 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

 гривнi долари США рублi євро  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 17 - - - 17 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 155 298 - - - 155 

298 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6 359 - - - 6 359 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 081 - - - 2 081 

Фiнансовi активи 163 755 -   - -  163 755 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 188 27 506  -  - 27 694 

Довгостроковi забезпечення 5 766  -  -  - 5 766 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 19 -  -

  - 19 

Поточнi забезпечення 817  -  -  - 817 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 93 680  - -  - 93 

680 

Розрахунки з iншими кредиторами 42 140  -  - - 42 140 

Фiнансовi зобов'язання 142 610 27 506 - - 170 116 

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. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, 

яку пiдприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської 



заборгованостi та реалiзацiї iнших активiв. 

 

 2018          2017 

Грошi та їх еквiваленти 229 2081 

Поточнi зобов'язання i забезпечення 415 019 308 919  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0006 0,0067 

У 2018 роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi зменшився i становить 0,0006 (у 2017 роцi 

вiдповiдно 0,0067). 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на 31 грудня  2018 та 2017 

року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

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. 

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. 

Товариство використовує наступну iєрархiю для визначення джерел справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки (Примiтка 5): 

o Рiвень 1: цiни на активних ринках по iдентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких 

коригувань); 

oРiвень 2: iншi методи, усi вихiднi данi якi значно впливають на справедливу вартiсть, 

спостерiгаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, i 

o Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що роблять iстотний вплив на 

справедливу вартiсть, якi не ?рунтуються на спостережуванi ринкової iнформацiї 

(неспостереженi вихiднi данi). 

Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а 

також переходiв до / з Рiвня 3. 

У Товариства немає фiнансових iнструментiв, якi облiковуються та мають бути оцiненими на 

31.12.2018 р. за справедливою вартiстю. 

Ризик змiни вiдсоткових ставок 

Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати 

Товариства зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. 

Товариство не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм 

ризиком змiни вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов'язання Товариства 

мають фiксованi ставки. 

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. 



Товариство сформувало у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї 

торгової дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 

торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є 

безнадiйною. Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених 

залишкiв. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами, розмiщеними в банках, та iншими 

банкiвськими вкладами, визначається с урахуванням оцiнки кредитного ризику Товариством на 

звiтну дату та контрактного строку дiї фiнансового iнструменту.  

 Якщо станом на звiтну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного 

ризику за банкiвськими розмiщеннями з моменту первiсного визнання, то резерв пiд очiкуванi 

збитки визначається виходячи з 12-мiсячних очiкуваних збиткiв. У разi значного зростання 

кредитного ризику резерв пiд очiкуванi збитки визначається виходячи з очiкуваних збиткiв 

протягом усього перiоду iснування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених в банках, та iнших 

банкiвських вкладiв, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи iнформацiю щодо 

iндивiдуальних рейтингiв банкiв, що публiкуються провiдними рейтинговими агентствами у 

вiльному доступi (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявностi бiльш нiж одного 

iндивiдуального  рейтингу, обирається найнижчий рейтинг. При вiдсутностi у банку 

iндивiдуального рейтингу вiн обирається на рiвнi не вище суверенного рейтингу України.  

Пiсля визначення рейтингу банку на звiтну дату за допомогою перехiдної таблицi щодо середнiх 

значень ймовiрностi дефолту контрагентiв, що публiкується агентством Standard&Poor`s або 

iншими мiжнародними рейтинговими агентствами у вiльному доступi, використовується 

значення ймовiрностi дефолту, як вiдсотку для нарахування резерву за активом (за необхiдностi 

зважуючи отриманий коефiцiєнт резервування на термiн фiнансового активу).  

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. 

Структура капiталу Товариства включає в себе власний капiтал, який включає статутний капiтал 

(Примiтка 16), додатковий вкладений капiтал (Примiтка 16), резервний капiтал та 

нерозподiлений прибуток. 

Товариство проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт фiнансування, який 

розраховується як сума зобов'язань Товариства подiлена на загальну суму власного капiталу i 

характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. 

 2018 2017 

Iншi довгостроковi зобов'язання                                                 7 659 33 

460 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть                           415 019 308 919 

Разом зобов'язання 422 678 342 379 

Власний капiтал                                                                             152 

185  174 181  

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 2,8 2,0 

Товариство також 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. 

 2018 2017 

Iншi довгостроковi зобов'язання 7 659 33 460 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 415 019 308 919 

Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити  (229) (2 081) 

Чистi зобов'язання 422 449 340 298 

Власний капiтал (Чистi активи) 152 185 174 181 

Капiтал i чистi зобов'язання 574 634 514 479 

Коефiцiєнт платоспроможностi 0,74 0,66 

34. Подiї пiсля звiтної дати та затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi. 

На момент пiдписання даної консолiдованої фiнансової звiтностi Товариство не мало будь-яких 

iнших значних подiй, якi б потребували коригування консолiдованої фiнансової звiтностi або 

додаткового вiдображення у примiтках. 

 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена та затверджена до випуску 15 лютого 2019 

року. 

 

 

 

Керiвник        Макаренко Валентин Iванович 

      

      

Головний бухгалтер        Новiкова Тетяна Павлiвна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ХАРКIВ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

22628041 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61001, Україна, Харкiвська область, 

Московський район, м. Харкiв, вул. 

Чигирина Юлiя, 5 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0186 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 302/4, дата: 30.10.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на примiтку 

"Економiчне середовище та умови 

здiйснення дiяльностi" до цiєї  

консолiдованої фiнансової звiтностi, 

у якiй йдеться про те, що вплив 

економiчної кризи та полiтичної 

нестабiльностi, якi тривають в 

Українi, а також їхнє остаточне 

врегулювання, неможливо 

передбачити з достатньою 

вiрогiднiстю, i вони можуть 

негативно вплинути на економiку 

України та операцiйну дiяльнiсть 

Групи.  

Як зазначено в Примiтцi 30 Група 

має iстотнi залишки за 

розрахунками з пов'язаними 

особами  та суттєвi  операцiї зi 

своїми пов'язаними особами. 

Наша думка не мiстить жодних 

застережень з цих питань. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 19, дата: 13.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 23.10.2018, дата 

закінчення: 05.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 11.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

190 000,00 



13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо аудиту консолiдованої  фiнансової звiтностi  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

Власникам цiнних паперiв 

Управлiнському персоналу  

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (для подання до НКЦПФР) 

 

Думка iз застереженням  

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" та його дочiрнiх пiдприємств (далi - 

"Група"), яка включає: консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 

року, консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), консолiдований 

звiт про змiни у власному капiталi, консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, i примiтки до консолiдованої  фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий опис значущих облiкових полiтик.  

 На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи станом  на 31 

грудня 2018 р., та його консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за 

рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р № 996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням  

Балансова вартiсть основних засобiв Групи станом на 31.12.2018 року становить 191644 тис. 

грн. i станом на 31.12.2017 року - 191441 тис. грн. 

Група, вiдповiдно до облiкової полiтики, обрала модель переоцiнки для оцiнки основних 

засобiв, що вимагає проведення переоцiнок iз достатньою регулярнiстю, щоб балансова 

вартiсть основних засобiв на дату балансу не вiдрiзнялась вiд їхньої справедливої вартостi 

(Примiтка 4.8). Остання переоцiнка основних засобiв, як зазначено у роздiлi "Капiтал в 

дооцiнках" Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi була проведена в 2012 роцi. 

Аналiз економiчного становища України у перiод з дати останньої переоцiнки основних 

засобiв Групи до дати балансу свiдчить про: зростання рiвня iнфляцiї протягом 2014-2018 

рокiв, девальвацiю гривнi, зростання ринкових цiн, у тому числi на металургiйну продукцiю та 

вартiсть будiвельних робiт. Зазначенi чинники могли мати потенцiйний вплив на змiну 

справедливої вартостi основних засобiв Групи. Ми не отримали достатнi й належнi 

аудиторськi докази щодо справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2018 р. 

Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi балансової вартостi 

основних засобiв та вiдповiдну коригуваннi у складi елементiв власного капiталу, а також 

елементiв, що формують звiт про сукупний дохiд та звiт про змiни у власному капiталi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи не розкриває належно iнформацiю про це питання. 

Ми не маємо можливостi оцiнити вартiсний вплив цього питання на вiдповiднi елементи 

консолiдованої фiнансової звiтностi Групи. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017  рокiв) 

у якостi Нацiональних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої 



фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

Бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого  

аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  

 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядалися в контекстi нашого аудиту консолiдованої  фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо  окремої думки 

щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, 

якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Консолiдацiя фiнансової звiтностi Групи  

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що 

принципи та послiдовнiсть процедур консолiдацiї фiнансової звiтностi материнського 

пiдприємства та дочiрнiх пiдприємств мають суттєвий вплив на консолiдованi фiнансовi 

результати дiяльностi Групи. Iнформацiя щодо умов консолiдацiї фiнансової звiтностi надана 

у Роздiлi 2 Примiток. 

 Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:  

- аналiзували методику складання консолiдованих звiтiв материнського пiдприємства та 

його дочiрнiх пiдприємств, як єдиної економiчної одиницi, згiдно з  Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) ; 

- перевiряли та аналiзували виключення балансової вартостi фiнансової iнвестицiї 

материнського пiдприємства та його частки в капiталi дочiрнього пiдприємства та визначення 

статутного капiталу Групи;  

- перевiряли визначення частки меншостi та консолiдованого нерозподiленого прибутку 

Групи; 

- перевiряли виключення внутрiшньогрупових залишкiв за розрахунками; 

- перевiряли оцiнку нереалiзованих прибуткiв (збиткiв); 

- здiйснювали перевiрку постатейного пiдсумовування показникiв фiнансової звiтностi 

дочiрнiх пiдприємства з аналогiчними показниками фiнансової звiтностi материнського 

пiдприємства;  

- виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, спостереження, 

повторне обчислення, аналiтичнi процедури. 

Зазначенi процедури були виконанi на вибiрковiй основi та з урахуванням рiвня суттєвостi. 

 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примiтку "Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi" до 

цiєї  консолiдованої фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що вплив економiчної кризи 

та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання, 

неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на 

економiку України та операцiйну дiяльнiсть Групи.  

Як зазначено в Примiтцi 30 Група має iстотнi залишки за розрахунками з пов'язаними особами  

та суттєвi  операцiї зi своїми пов'язаними особами. 

Наша думка не мiстить жодних застережень з цих питань. 

Iншi питання  

ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по 



вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для Бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), етичними вимогами, 

застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Рiшення щодо призначення нас аудиторами та 

укладання договору з ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв" прийнято на засiданнi Наглядової 

Ради Товариства вiд 12.09.2018 року  

(Протокол №156). Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв, з 

урахуванням продовження повноважень та повторних призначень, складає один рiк. 

Аудит Консолiдованої фiнансової звiтностi Групи  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, 

було виконано  незалежним аудитором аудиторської фiрми  ТОВ "МАГ-АУДИТ", який 

висловив  думку iз застереженням щодо цiєї звiтностi 12 квiтня 2018 року.    

Обсяг нашого аудиту охоплював фiнансову звiтнiсть материнського пiдприємства та його 

пiдприємств. В ходi аудиту ми визначили рiвень суттєвостi та оцiнили ризики суттєвого 

викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi. 

На визначення обсягу нашого  аудиту мала вплив застосована нами суттєвiсть. Ми проводили 

аудит з метою отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що консолiдована фiнансова 

звiтнiсть Групи не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилки або шахрайства. 

Викривлення вважаються суттєвими, якщо вони окремо чи в сукупностi можуть вплинути на 

економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової 

звiтностi. ?рунтуючись на своєму професiйному судженнi, ми встановили певнi кiлькiснi 

пороговi значення для суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi консолiдованої  

фiнансової звiтностi в цiлому  у розмiрi 38 265 тис. грн. 

Ми визначили вказану суттєвiсть як середнє арифметичне значення наступних показникiв: 

          2% чистого прибутку, 

          1% чистого доходу вiд реалiзацiї, 

          2 % середньорiчної валюти балансу, 

          5% середньорiчної вартостi власного капiталу, 

          2 % суми загальних витрат. 

Отриманий показник ми зменшили на 10 вiдсоткiв з метою врахування аудиторського ризику, 

який ми визначили, як низький. 

Обсяг нашого  аудиту був визначений нами таким чином, щоб мати змогу висловити нашу 

думку про консолiдовану  фiнансову звiтнiсть з урахуванням структури Групи, облiкових 

процесiв та механiзмiв контролю, а також сфери дiяльностi Групи.   

Аудиторськi процедури, що ми застосовували, зокрема включали: детальне тестування 

операцiй i залишкiв на кiнець перiоду, спостереження, опитування, перерахунки, аналiтичнi 

процедури 

Ми отримали розумiння Групи i її середовища для того, щоб виявити i оцiнити ризики 

суттєвого викривлення  консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки, ми оцiнили бiзнес-ризики та ризики невиявлення, притаманнi для аудиту фiнансової 

звiтностi.  

Питання, якi потребували нашої особливої уваги, ми вiдобразили в нашому аудиторському 

звiтi в параграфах: "Думка iз застереженням", "Ключовi питання" та "Пояснювальний 

параграф". 

Пiд час проведення аудиту нами не були встановленi значнi труднощi, чи обмеження, 

встановленi управлiнським персоналом. 

Пiд час проведення аудиту нами не були встановленi будь-якi значнi випадки недотримання 

Групою вiдповiдних вимог законiв, нормативних актiв та положень установчих документiв. 

Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi випадки шахрайства. 

Цей звiт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї ( на яку 

покладено функцiї аудиторського комiтету). 

Ми не надавали АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 



ВТОРМЕТ", а також контрольованим ним суб'єктам господарювання послуги забороненi 

законодавством України. 

 

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.  Iнша iнформацiя 

включає: 

- Звiт про управлiння (до консолiдованої фiнансової звiтностi), який ми отримали разом з 

консолiдованою  фiнансовою звiтнiстю Групи;  

- Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (але не мiстить консолiдовану звiтнiсть та наш 

аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi),  що, як очiкується, буде надана нам пiсля дати нашого 

звiту. 

Наша думка з застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на 

iншу iнформацiю та ми не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi щодо цiєї iнформацiї. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов'язок 

полягає в ознайомленнi iз згаданою вище iнформацiєю, коли вона нам буде надана, та у 

розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та 

консолiдованою фiнансової звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, та чи 

не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих суттєвих викривлень.   

Ми ознайомились з iнформацiєю, наведеною управлiнським персоналом в Звiтi про 

корпоративне  управлiння (до консолiдованої фiнансової звiтностi). Ми не виявили фактiв, якi 

необхiдно зазначити у нашому звiтi. 

Якщо при ознайомленнi з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, ми дiйдемо висновку, 

що в нiй мiститься суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома тих кого надiлено 

найвищими повноваженнями.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за  консолiдовану фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал 

визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, 

що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатiв цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

звiтування Групи. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi  

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 

звiтнiсть Групи у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є 

високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї  консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 



професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик  невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлювання 

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у  консолiдованої фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст  консолiдованої фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована  фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення;  

отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї 

суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та 

виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської 

думки. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями  

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважитись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

     З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту 

консолiдованої  фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Метелева 

Свiтлана Євгенiвна 
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С.Є. Метелева 

                                                                                                        

(сертифiкат аудитор  серiї  А№003922 виданий рiшенням АПУ №82 вiд 24.09.1999 р 

 номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та  

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101553.) 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про суб'єкт аудиторської дiяльностi: 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Харкiв" 

Код ЄДРПОУ 22628041   

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 0186  

Мiсцезнаходження:     61001, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5 

e-mail:office-rubanenko@ukr.net 

тел./факс (057) 728 57 17, 714 09 17 

Дата видачi Звiту незалежного аудитора                        11 березня  2019 року      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, 

що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 



контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

09.01.2018 10.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.01.2018 30.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

(для емітентів - акціонерних товариств) 

25.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.04.2018 27.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

26.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2018 28.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

19.09.2018 20.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.12.2018 21.12.2018 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав 

акціонерів 

26.12.2018 27.12.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

27.12.2018 27.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


