
Титульний аркуш 
 

10.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№17 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної 

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

Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правління    Макаренко В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191454 

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

Липова, 1 

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

6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@m.іnterpіpe.bіz 

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 22.04.2020, протокол засідання Наглядової ради №246 

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 

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

інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з 

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

цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.dneprvtormet.іnterpіpe.bіz/r

u/forіnvestors/dіsclosure/regularіnforma

tіon/ 10.07.2020 

(URL-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 корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути 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 

емітента 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 X 

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 такого емітента  

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 X 

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. Відомості про 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. Змісту: відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Товаристві не 

існує такої посади. 

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

зазначається.  

До п.6. Змісту: відсутня інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента,  тому що у Товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні 

підрозділи. 

До п. 13. Змісту: інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 

стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не зазначається оскільки дій щодо 

набуття або відчуження прав власності на акції протягом звітного періоду не здійснювалось.   

До п.14. Змісту: інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість 

прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не зазначена тому, 

що протягом звітного періоду дій по набуттю або відчуженню прав голосу за акціями Товариства не 

здійснювалось. 

До п.15. Змісту: відомості 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 відсутні. 

До п.17. Змісту: не надається "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, 

випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про забезпечення 

випуску боргових цінних паперів" тому що Товариство не здійснювало випусків облігацій, похідних 

цінних паперів та інших цінних паперів. 

До п.18. Змісту: 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) відсутній, оскільки Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств, 

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

будівництва. 

До п.19. Змісту: інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента відсутня оскільки Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій). 

До п.20. Змісту: інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не зазначається тому, що працівники емітента не 

мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариству. 

До п.21. Змісту: не зазначається 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 тому, що Товариство не володіє інформацією про будь-які обмеження 



щодо обігу цінних паперів. Необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів 

згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня. 

До п.23. Змісту: відсутня інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, так 

як за результатами звітного та попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалось.  

До п.27. Змісту: інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не 

розкривається, оскільки вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочину із заінтересованістю 

не застосовуються до приватного акціонерного товариства. 

До п.28. Змісту: відсутня інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, оскільки така інформація 

повинна розкриватися у складі відомостей про вчинення правочинів із заінтересованістю. До АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", як до приватного акціонерного товариства, не застосовуються 

вимоги, щодо розкриття відомостей про вчинення правочинів із заінтересованістю. 

До п.29. Змісту: АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" у складі річної інформації розкриває фінансову 

звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: повний комплект 

річної фінансової звітності та повний комплект річної консолідованої фінансової звітності.  Для цілей 

формування повного комплекту річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік у примітках до Змісту 

розкрито "Примітки до фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за 2019 рік". 

" Примітки до фінансової звітності АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» за 2019 рік. 

 

Примітка Сторінка Примітка Сторінка 

1. Загальна інформація 10 
17. Зобов’язання з виплат 

персоналу 
35 

2. Основа підготовки фінансової звітності 11 
18. Інші довгострокові 

зобов’язання, позики та займи 
38 

3. Економічне середовище та умови 

здійснення діяльності 
11 

19. Торгова кредиторська 

заборгованість 
38 

4.Основні принципи облікової політики 12 20. Інші поточні зобов’язання 38 

5. Істотні облікові судження, оцінки та 

припущення, основні джерела 

невизначеності оцінок 

24 21. Виручка від реалізації 39 

6. Застосування нових та переглянутих 

МСФЗ та інтерпретацій 
27 

22. Собівартість реалізованої 

продукції 
39 

7. Інформація за сегментами 27 
23.Адміністративні та 

загальногосподарські витрати 
39 

8. Нематеріальні активи 29 24. Витрати на реалізацію та збут 40 

9. Основні засоби, капітальні інвестиції 29 25. Інші операційні доходи 40 

10. Відстрочені податкові активи та 

податок на прибуток 
31 26. Інші операційні витрати 40 

11. Запаси 32 27. Фінансові доходи 40 

12. Торгова дебіторська заборгованість та 

аванси видані 
32 28. Фінансові витрати 41 

13. Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
33 

29. Потенційні зобов’язання та 

операційні ризики 
41 

14. Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
33 

30. Операції з пов’язаними 

сторонами 
42 

31. Перерахунок порівняльної 

інформації 

44 

 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 33 32. Фінансові інвестиції 46 



16. Власний капітал 34 
33. Цілі та принципи управління 

фінансовими ризиками 
47 

  
34. Події після звітної дати та 

затвердження фінансової звітності 
50 

 

1. Загальна інформація 

Основні відомості про Товариство 

Акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (скорочено: АТ 

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ») надалі – «Товариство» створене згідно наказу Комітету економіки 

Дніпропетровської обласної ради народних депутатів № 91 від 08.08.1994 року шляхом перетворення 

Дніпропетровського обласного державного підприємства «Втормет» згідно з Указом Президента України 

«Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993р., Законами України «Про господарські 

товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про приватизацію державного майна». АТ 

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» зареєстроване рішенням виконкому Самарської районної Ради 

народних депутатів 20.12.1991р. № 579/11 (реєстраційний номер 65). У зв’язку з прийняттям рішення на 

позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Інтерпайп 

Дніпропетровський Втормет” від 20.12.2018 року  про зміну найменування з Публічного акціонерного 

товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ” , відповідальними особами Товариства були проведені 

реєстраційні дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

реєстраційний номер справи: 1_224_011119_47, Код опису – 60187706412 від 26.12.2018 року. та 

зареєстровано Статут, затверджений рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” протокол №35 від 20.12.2018 року. 

Товариство діє згідно Статуту,  затвердженого рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” протокол №35 від 

20.12.2018 року. 

Товариство має дочірні підприємства – ТОВ «Луганський комбінат Втормет»,ТОВ «Мета», та  приймає 

участь у холдинговій компанії «ІНТЕРПАЙП». 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» розташоване за адресою (юридична та фактична адреса): 49124, 

м. Дніпро, вул. Липова,1; тел. 056-7474644, факс 056-7474098, електронна пошта: 

OfficeMakarenko@interpipe.biz, офіційна сторінка в Інтернеті:  http://dneprvtormet.interpipe.biz/ , 

ідентифікаційний код - 00191454; місцезнаходження за КОАТУУ -1210138400; організаційно-правова 

форма за КОПФГ - 230; вид економічної діяльності за КВЕД: 38.32 – відновлення відсортованих відходів. 

Країна реєстрації – Україна. 

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах станом на 31 грудня 2019 та 

2018 років були представлені таким чином: 

 
Назва 

 

Пряме володіння 

Країна 

реєстрації 

Частка 

власності 

станом на  

31 грудня  

2019 року 

Частка 

власності 

станом на  

31 грудня  

2018 року 

Основна діяльність 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВТОРМЕТ» 

Україна, 

м. Луганськ  100% 100% 

Відновлення 

відсортованих 

відходів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МЕТА» 

Україна, 

м. Харків 99,9% 99,9% 

Оброблення 

металевих відходів 

та брухту 

 

Дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет» з червня 2014 року перебуває на тимчасово 

окупованій території України.  

Середньооблікова кількість працівників протягом 2019 року складала 454 чоловіка, 2018 року – 470 

чоловік. Виплати персоналу Товариства за 2019 та 2018 роки по категоріях згідно затверджених 

Товариством положень наведена у Примітці 17. 

http://dneprvtormet.interpipe.biz/


Стан корпоративного управління 

Наявність органів корпоративного управління Товариства та їх компетенція обумовлені Статутом 

Товариства. Товариство заснувало Наглядову Раду і затвердило Положення про Наглядову Раду. 

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. 

Правління підзвітне Загальним Зборам акціонерів і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. 

Відповідно до Закону, в Товаристві обрана Ревізійна комісія, яка контролює фінансово-господарську 

діяльність Товариства. 

Товариство не має відділу внутрішнього аудиту.  

 

2. Основа підготовки фінансової звітності 

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність загального призначення за рік, який закінчився 31 

грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ“), 

прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО“), та тлумачень, 

випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності („КТМФЗ“). 

Основа підготовки інформації. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу 

історичної вартості за винятком основних засобів, які були оцінені за справедливою вартістю, та деяких 

фінансових інструментів, оцінюваних згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 9 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка». Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих 

тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

Принцип безперервності діяльності. Фінансова звітність підготовлена на основі принципу 

безперервності діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операції в 

найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході 

звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства  вважає, що використання принципу 

безперервної діяльності є доречним в даних обставинах. 

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному 

середовищі, що пов'язано з наслідками світової та локальної економічної кризи. Стабілізація економічної 

ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що 

будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів 

вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по 

виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 

фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і 

платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. 

Дана фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути 

оцінені. 

Функціональна валюта та валюта подання. Функціональною валютою даної фінансової звітності є 

українська гривня. Фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, а всі суми округлені 

до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

 

3. Економічне середовище та умови здійснення діяльності  

Група ІНТЕРПАЙП в Україні – це вертикально-інтегрована компанія металургійної галузі, яка включає 5 

високотехнологічних заводів, у тому числі АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ». Така структура 

компанії дозволяє контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва: від заготівлі сировини до 

поставки готової продукції. 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» –  один з найбільших переробників металобрухту в Україні. 

Виробничі потужності підприємства мають можливість забезпечити переробку брухту в кількості 1350 

тис. т. на рік. Основним споживачем продукції АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» є новий 

високотехнологічний електросталеплавильний комплекс - металургійний завод «ДНІПРОСТАЛЬ».  

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловості, що 

тісно пов’язаний з іншими галузями вітчизняної економіки. У 2015 році внаслідок украй несприятливої 

кон’юнктури на світових ринках збуту та внутрішньої необхідності у проведенні антитерористичної 

операції (далi – АТО) українські підприємства ГМК опинилися у надзвичайно складній ситуації.  

За даними World Steel Association, у 2019 році світова виплавка сталі збільшилася у порівнянні з 2018 

роком на 3,4%, до 1 869,9 млн. т. Виробництво сталі в Україні у 2019 році зменшилось на 1,2% до 20,8 



млн. т., що зберігає за країною 13-ту позицію у рейтингу найбільших виробників сталі. 

На виробничі показники України у 2019 році негативно вплинули як ситуація на глобальному ринку, а 

саме падіння цін на сталь, підвищення цін на ЗРС, так і внутрішні фактори: зростання тарифів державних 

монополій (УЗ, «Укренерго»), ревальвація гривні. За оцінкою GMK Center, ревальвація гривні призвела 

до збільшення витрат металургійних підприємств на 390 млн. дол. 

Металобрухт - стратегічно важлива сировина для металургів, які, нарівні з агротрейдерами та 

експортерами продуктів харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготівлі металобрухту в 2019 році склали 3,05 млн. т. проти 3,66 млн. т. попереднього року 

(скорочення на 16,6%). Розробка існуючих джерел металобрухту потребує додаткових матеріальних і 

трудових витрат, котрі не завжди рентабельні і залежать від цінової кон’юнктури ринку, експортних 

можливостей і законодавчих рішень. Дані фактори проявились у 2019 році у вигляді виснаження 

легкодоступних джерел сировини, зниження закупівельних цін в доларовому еквіваленті та виходу з 

ринку частини підприємств, орієнтованих на експорт, що стало причиною скорочення заготовки 

металобрухту. 

У 2019 році експорт металобрухту зменшився майже у 8 разів, порівнюючи з попереднім роком, до 41 

тис. т. проти 318 тис. т. у 2018 році. Країнами-імпортерами українського металобрухту були Туреччина, 

Нідерланди та Німеччина. Скорочення поставок сировини на експорт обумовлене підвищенням 

експортного мита з 42 до 58 євро/т, що зробило даний вид діяльності нерентабельним. 

У 2019 році імпорт металобрухту вперше за останні 10 років перевищив експорт та склав 49,9 тис. т., що 

вище показника попереднього року на 17,1%. Найбільшими постачальниками металобрухту в Україну 

стали Туреччина, Російська Федерація та Нідерланди. 

Українські металурги були змушені нарощувати закупівлю металобрухту з зовнішніх джерел на тлі 

низької продуктивності внутрішньої заготівлі. Обсяги старого металобрухту поступово виснажуються, у 

той час як темпи утворення нового надто низькі через недостатній розвиток у країні металообробки, 

низькі обсяги виробництва машин і станків. 

Певний оптимізм щодо прогнозу розвитку ломозаготівлі вносить законопроект про детінізацію ринку 

металобрухту, який має усунути надмірні бюрократичні процедури і вимоги до пунктів прийому 

металобрухту та сприяти збільшенню інвестицій у галузь переробки металобрухту. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у 

діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова 

звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності 

в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає 

коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні 

операції. 

 

4. Основні принципи облікової політики 

4.1. Методологічна основа 

Методологічною основою Облікової політики є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – 

«МСФЗ»).  МСФЗ включають:  

• Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); 

• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО); 

• Інтерпретації, розроблені Міжнародним комітетом з інтерпретації стандартів фінансової звітності 

або колишнім Постійним комітетом з інтерпретації. 

Керівництво Товариства визначило Облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала 

вимогам чинних МСФЗ в усіх суттєвих аспектах. Відповідність МСФЗ означає виконання усіх положень 

стандартів і інтерпретацій відносно визнання, оцінки і розкриття інформації. 

За відсутності конкретної вимоги МСФЗ керівництво Товариства використовує свої професійні судження 

і визначає політику, що забезпечує надання у фінансовій звітності найбільш доречної і достовірної 

інформації для її користувачів. 

4.2. Інформація за сегментами 

Інформація за сегментами подається на основі бачення її керівництвом і стосується частин Товариства, 

які визначені як операційні сегменти. Операційні сегменти визначаються на основі внутрішніх звітів, які 



подаються вищому органу операційного управління Товариства. Товариства визначило, що її вищим 

органом операційного управління є представники її вищого керівництва, і внутрішні звіти, які вище 

керівництво використовує для нагляду за операційною діяльністю і ухвалення рішень щодо розподілу 

ресурсів, служать основою для подання цієї інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів здійснюється 

так само, як і ця фінансова звітність. 

На основі поточної структури управління Товариство виділила такі звітні сегменти: 

 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація від переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалізація товарів Перепродаж металобрухту 

  

 

Товариство не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, оскільки вищий 

орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей ухвалення рішень. 

4.3. Функціональна валюта та перерахунок іноземної валюти 

Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та валютою 

представлення Товариства. Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по 

курсу на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, 

перераховуються в функціональну валюту по курсу на балансову дату. Всі курсові різниці 

відображаються у складі прибутку або збитку. Немонетарні статті, які обліковуються за історичною 

вартістю, перераховуються по курсу на дату їх первісного визнання. 

4.4. Визнання виручки 

Товариство здійснює облік доходів від реалізації (виручки) відповідно до вимог МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами». 

При створенні/укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з 

замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як: 1) товари чи 

послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними; 2) серія окремих товарів або послуг, які є по 

суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або 

у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

• клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;  

• виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), 

який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

• виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і 

Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання 

повністю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає такі категорії: 

• Дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

• Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

• Дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати право в обмін 

на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

У випадку доходів сплачених авансом в іноземній валюті, дохід від реалізації визнається в сумі, 

визначеній за курсом іноземної валюти на дату отримання авансу.  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану 

вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство визначає доходи майбутніх періодів як грошові кошти, отримані Товариством до моменту 

надання ним послуг або виконання робіт, які, як очікується, Товариство буде надавати протягом 

декількох звітних періодів у майбутньому. 

Як доходи майбутніх періодів є договірними зобов’язання за МСФЗ 15. 

Процентний дохід 



За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними 

фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очікувані 

майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання 

фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості 

фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу фінансового доходу у 

звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Дохід від оренди 

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується на прямолінійній основі 

протягом строку оренди.  

4.5. Податки 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість(ПДВ), 

крім таких випадків: 

1. ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в 

такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, 

залежно від обставин; 

2. Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, 

включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до статей, 

відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи до відшкодування, 

розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік, з використанням ставок 

оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що 

підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати також включає будь-яке податкове 

зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 

законодавством на основі оподатковуваного доходу, який визначається як різниця між доходом та 

витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, відображеного в податкових 

деклараціях. В 2019 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18% (відповідно у 2018 - 

18%). Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що 

належить до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання 

балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою 

вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за 

винятком: 

1. ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу, 

активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням підприємств, та під час здійснення 

операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

2.  оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 

підприємства та спільну діяльність, коли час сторнування тимчасової різниці контролюється 

Товариством та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових податкових різниць, що підлягають 

вирахуванню та невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків перенесених 

на наступні періоди, якщо ймовірне отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані 

податкові збитки, за винятком наступних ситуацій: 

3. коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими різницями, що підлягають 

вирахуванню, виникає від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є 



об'єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

4. щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, 

асоційовані підприємства та спільну діяльність, у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця 

буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого 

можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і 

зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу. 

Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну балансову дату й 

визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що 

дозволить реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких 

очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або 

оголошених на дату балансу податкових ставок, передбачених Податковим кодексом. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які відображаються не в звіті про прибутки 

та збитки, розраховується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які 

відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при 

наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта 

оподаткування та одного податкового органу. 

4.6. Пенсійні та інші виплати персоналу 

Державна пенсійна програма 

Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно 

ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про прибутки та 

збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума 

заробітної плати. 

Окрім того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми за 

пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Товариства, які працювали у шкідливих 

умовах (перелік професій: „Список І“ та „Список ІІ“) і, відповідно, отримали право на достроковий вихід 

та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із пенсійним законодавством України 

та разову виплату працівникам, що виходять на пенсію, згідно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

1. Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам товариства, які 

працюють у шкідливих умовах праці згідно з законодавством України. 

2. Разова виплата працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових окладів, в 

залежності від стажу робітника, згідно колективного договору. 

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами 

визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується 

до всіх працівників, які залучені до програми. 

Актуарні прибутки та збитки а також вартість раніше наданих послуг по довгостроковим зобов'язанням 

по виплатах персоналу визнаються негайно у складі іншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику при 

розрахунках сум, пов’язаних із зобов’язаннями з пенсійного забезпечення на кожну звітну дату. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від відповідних оцінок на певну дату. 

4.7. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 

4.7.1. Фінансові активи 

Товариство здійснює облік фінансових активів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзакційні 

витрати. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. 

Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між 

справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визначається за подібними 

угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих ринкових даних. 



Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного 

дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання 

договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to Collect and Sell); і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами 

основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не 

оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Товариство набуває 

безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент 

визнання. 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не 

включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі 

оборотних активів.  

Короткострокова дебіторська заборгованість (контрактний строк погашення якої становить менше 12 

місяців) первісно визнається Товариством за ціною операції. У випадку довгострокової заборгованості, 

Товариство оцінює таку заборгованість при первісному визнанні за справедливою вартістю (у випадку 

якщо справедлива вартість дебіторської заборгованості несуттєво відрізняється від  відповідної ціни 

операції, Товариство оцінює таку дебіторську заборгованість за ціною операції). 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та інші фінансові 

інструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років жоден з фінансових активів 

Товариства не був віднесений до категорії "фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку", інвестиції наявні для продажу, інвестиції, 

утримувані до погашення або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному 

хеджування. 

Подальша оцінка. 

Після первісного визнання ведеться подальший облік за амортизованою вартістю.. Різниця між 

справедливою вартістю фінансового активу при початковому визнанні та номінальною вартістю 

фінансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього терміну дії фінансового активу. 

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус 

погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів – мінус будь-яке 

зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають 

амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту 

від суми погашення із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Нараховані відсоткові 

доходи та нараховані відсоткові витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований 

дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, 

якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту 

про фінансовий стан. 

У випадку, якщо фінансовий інструмент є короткостроковим, тобто має термін погашення до кінця 

звітного періоду (року), то збитки від первісного визнання фінансового активу повністю амортизуються у 

звітному періоді. 

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:  

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з установленими або обумовленими 

виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі фінансові активи 

оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної 

ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням 

дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною 

ефективної процентної ставки. 

Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів від 

фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про 

прибутки та збитки у складі витрат із інших операційних витрат. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як 



наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку; кредитів і дебіторської заборгованості; інвестицій, утримуваних до 

погашення. Після первісного відображення в обліку фінансові активи наявні для продажу, оцінюються за 

справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються як інший сукупний дохід у складі 

капіталу до моменту вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у 

складі капіталу, визнається в звіті про прибутки та збитки як інший дохід, або зменшення корисності, у 

цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі капіталу, визнається в звіті 

про прибутки та збитки як витрати з фінансування. 

Товариство оцінило свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості припущення 

про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Товариство не в змозі 

здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для них, і наміри керівництва 

щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, Товариство в рідких випадках може ухвалити 

рішення щодо перекласифікації таких фінансових активів. Перекласифікація до категорії позик і 

дебіторської заборгованості дозволяється у тому випадку, якщо фінансовий актив задовольняє 

визначенню позик і дебіторської заборгованості, і при цьому Товариство має можливість і має намір 

утримувати ці активи в осяйному майбутньому або до погашення. 

У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії "наявні для продажу", пов'язані з 

ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або збитку 

протягом строку інвестицій, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ставки. Різниця між 

новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових потоків також амортизується протягом 

строку використання активу, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо 

згодом встановлюється, що актив знецінився, сума, відображена у капіталі, перекласифіковується до 

звіту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих фінансових ринках, 

визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент закінчення торгів на 

дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається з 

використанням методик оцінки. Інвестиції в інструменти капіталу, які не котируються на ринку, і 

справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена, відображаються за собівартістю. 

Визнання фінансового активу (або, при необхідності, частини фінансового активу або частини групи 

подібних фінансових активів) припиняється у випадку: 

1. закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

2. збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень від такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих 

затримок на транзитних умовах; або 

3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) передало 

практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передало, ані зберегло за собою 

практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передало контроль над активом. 

Якщо Товариство передало усі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклало 

транзитну угоду і при цьому не передало, але і не зберегло за собою, практично всіх ризиків та вигод від 

активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тій мірі, в якій Товариство 

продовжує свою участь у переданому активі. 

У цьому випадку Товариство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне 

зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантії за переданим активом, визнається за найменшою з таких 

величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою, виплата якої може 

вимагатись від Товариства. 

4.7.2. Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або 

групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді 

і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися 

після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали вплив на очікувані 

майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групи фінансових активів, що піддається надійній 

оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржників зазнають 

істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно 

здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що з ними 



буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак 

відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових 

потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої 

заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від 

виконання зобов'язань з виплати боргів. Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні 

прибутки та збитки в складі інших операційних витрат. 

Згідно з МСФЗ 9 фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки.  

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані 

кредитні збитки, розраховані на весь строк дії фінансового активу відповідно до вимог МСФЗ 9, 

незважаючи на оцінку кредитного ризику Товариством. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості 

визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської 

заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної 

ставки відсотка для створення резерву. Ставка резервування для кожного строку непогашення 

визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та списань дебіторської 

заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської заборгованості внаслідок 

макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Залишок резерву сумнівних 

боргів на дату звітності не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під 

такі суми може розраховуватися на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та 

можливість отримання коштів від цих контрагентів. 

Фінансові активи, що обліковуються, за амортизованою вартістю 

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство спочатку 

проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових 

активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Товариство 

визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, 

незалежно від його значимості, вона включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній 

основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує 

визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. 

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між 

балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку 

майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових 

майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за 

фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки 

збитку від знецінення являє собою поточну ефективну ставку процента. 

Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у 

звіті про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартістю 

триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх грошових 

потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі доходів від 

фінансування у звіті про прибутки та збитки. 

Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива 

їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане 

Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується 

або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного 

збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо 

попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення 

визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Фінансові активи, наявні для продажу, що відображаються, за собівартістю 

При зменшенні корисності дольових фінансових інструментів, що не котируються на біржі, які не 

відображені за справедливою вартістю так як їх справедлива вартість не може бути достовірно визначна, 

сума збитку визначається як різниця між поточною балансовою вартістю та поточною вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків продисконтованих по поточній ринковій ставці відсотку по 

подібним активам. 

Фінансові активи емітентів, обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення 



Для подальшої оцінки справедливої вартості фінансових активів емітентів, обіг яких зупинено та/або 

щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру більше дванадцяти 

місяців, у тому числі фінансових активів емітентів, які включені до списку емітентів, що мають ознаки 

фіктивності, Товариство проводить аналіз щодо строків відновлення обігу таких фінансових активів, 

перевіряє інформацію щодо подання фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, 

аналізує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід. Якщо відсутня імовірність відновлення 

обігу таких фінансових активів, не можливо отримати фінансову звітність і перевірити результати 

діяльності емітента, для оцінки ймовірності надходження економічних вигід таких фінансові активи 

оцінюються за нульовою вартістю. 

4.7.3. Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності зобов’язання визнаються, якщо одночасно 

спостерігаються дві умови: 

• оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена;  

• існує вірогідність зменшення майбутніх економічних вигод в майбутньому внаслідок погашення 

зобов’язання. 

Первісне визнання торговельної та іншої кредиторської заборгованостей проводиться за справедливою 

вартістю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцією. При визначенні справедливої вартості 

Товариство відштовхується від суми, узгодженої між Товариством і постачальником і зазначеної в 

рахунку від постачальника (договорі з постачальником) та аналізує наявність ознак, що можуть свідчити 

про відхилення суми в рахунку від справедливої вартості. 

Для класифікації зобов’язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення зобов’язань 

у відповідності до умов договору та її співвідношення не з датою визнання зобов’язань, а з датою 

балансу. 

При цьому, якщо на дату балансу зобов’язання, яке раніше було відображене як довгострокове, підлягає 

погашенню протягом наступного року, то його суму слід віднести до складу поточної заборгованості по 

довгострокових зобов’язаннях. 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком 

погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за 

собівартістю. 

Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими 

зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі 

нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 

комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 

ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дії минув. 

Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 

обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, 

а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки та збитки. 

Згортання фінансових інструментів 

Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі здійснюється 

тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та наміру здійснити 

розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням зобов'язання. 

4.7.4. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на 

кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування 

на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат 

за угодою. 



Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість 

визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати 

використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної 

справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 

оцінки. 

При оцінці справедливої вартості фінансового активу або зобов’язання Товариство застосовує, наскільки 

це можливо, наявні ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії 

справедливої вартості залежно від вихідних даних, що використовуються в рамках відповідних методів 

оцінки згідно с МСФЗ (IFRS) 13. 

4.8.Основні засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобів, якщо існує ймовірність того, що Товариство 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно 

визначена. 

Первісна вартість включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не 

відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо 

пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, необхідний для 

експлуатації. Вартість активів, створених власними силами, включає собівартість матеріалів, прямі 

витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 

подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів переоцінюються, якщо 

залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 

об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується пропорційно до зміни валової 

балансової вартості активу (балансова вартість активу після переоцінки дорівнює переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному капіталі, переноситься до 

нерозподіленого прибутку поступово за період використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподіленого прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується на переоціненій 

балансовій вартості активу та амортизацією, що базується  на первісній вартості активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних засобів. 

Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод 

від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у 

зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття 

активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив був 

знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. При проведенні 

кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у складі балансової вартості основних 

засобів як замінена вартість, за умови відповідності критеріям визнання активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним 

методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: 

 

 Строк корисного використання, років 

Будівлі та споруди 15 - 25 років 

Передавальні пристрої 10 - 15 років 

Машини і обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інструменти, пристрої і інвентар 4 - 10 років 

Інші основні засоби 5 - 15 років 

  

 

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується по 

собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. Незавершене будівництво не 

амортизується до тих пір, доки відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію. 



4.9. Оренда 

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі аналізу 

змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи залежить 

виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право використання 

активу в результаті даної операції. 

Фінансова оренда (лізинг), за якою до Товариства переходять практично усі ризики і вигоди, пов'язані з 

володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі справедливої 

вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості мінімальних 

орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та зменшенням 

зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фіксованої ставки процента на непогашену суму 

зобов'язань. Вартість фінансування відображається безпосередньо у звіті про прибутки та збитки. 

Фінансова оренда  на  підприємстві відсутня. 

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки на 

прямолінійній основі протягом усього строку оренди. 

4.10.Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що 

обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів 

Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші 

витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати 

на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з позичанням 

коштів. 

4.11.Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного визнання 

за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи амортизуються 

прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного використання, та оцінюються на 

предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрати корисності. Згідно з обліковою політикою 

підприємства строки корисного використання становлять: 

1. Програмне забезпечення  – 1-5 років; 

2. Інші нематеріальні активи – 1-10 років. 

4.12. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 
Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за 

найменшим із двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продаж. Необоротні активи та групи вибуття класифікуються як утримувані для продажу, якщо їх 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 

використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо ймовірність продажу 

висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно продані в своєму поточному стані. Керівництво 

повинно мати твердий намір здійснити продаж, відносно якої повинно очікуватися відповідність 

критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом одного року з дати класифікації. 

Дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу, класифікується Товариством як 

необоротні активи (припинена діяльність або ліквідаційна група) утримувані для продажу. 

У звіті про сукупний дохід за звітний період, а також за порівняльний період минулого року, доходи та 

витрати від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що триває, 

зі зниженням до рівня прибутку після оподаткування. Результуючий прибуток або збиток (після 

відрахування податків) відображається у звіті про сукупний дохід. 

Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають 

амортизації. 

4.13. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась по 

середньозваженій собівартості. Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось 

за цінами продажу. 

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності 

за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до 

готовності, та витрат на її реалізацію. 



4.14. Зменшення корисності не фінансових активів 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисності активу. 

Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення 

корисності, Товариство виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного 

відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або 

одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання 

активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків 

коли актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються 

іншими активами або групами активів. 

Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив вважається 

знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання 

майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає 

поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої 

вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки 

підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої 

вартості. Збитки від зменшення корисності активів визнаються в окремому рядку у звіті про прибутки та 

збитки за винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого сукупного 

доходу в межах суми попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату Товариство визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення 

корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується відшкодована сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки 

від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які 

використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від 

зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його 

відшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням 

амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток 

від зменшення корисності. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за 

виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку 

відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки. 

Товариство також перевіряє на зменшення корисності гудвіл, що визнається при об’єднанні бізнесу. Це 

актив, який представляє майбутні економічні вигоди, які виникають в результаті придбання інших 

активів внаслідок об’єднання бізнесу, що не можуть бути окремо визначені або визнані. Гудвіл не 

генерує грошових потоків незалежно від інших активів або групи активів і часто забезпечує надходження 

грошових коштів від декількох одиниць, що генерують грошові кошти. Товариство перевіряє зменшення 

корисності одиниці, що генерує грошові кошти і на яку був розподілений гудвіл, щорічно, а також тоді, 

коли з’являється будь-яке свідчення можливого зменшення корисності такої одиниці. Товариство 

перевіряє шляхом порівняння балансової вартості цієї одиниці, до якої включається гудвіл, з сумою її 

очікуваного відшкодування. Якщо балансова вартість цієї одиниці перевищує суму її очікуваного 

відшкодування, то Товариство визнає збитки від зменшення корисності. 

4.15. Передплати видані 

Передплати постачальникам послуг відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках та договорах, за 

вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. 

 Резерв зменшення корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що 

Товариство не отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума 

резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. 

Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших 

операційних витрат. 

4.16. Грошові кошти та короткострокові депозити 

Грошові кошти, представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на 

банківському рахунку, готівки в касі. З метою складання звіту про рух грошових коштів грошові кошти. 

4.17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання 

внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття 

ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. 



Якщо Товариство очікує, що забезпечення повністю або частково буде відшкодоване, наприклад, 

внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли 

отримання компенсації фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву 

відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. 

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом 

дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, 

ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми 

забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати. 

4.18. Потенційні активи та зобов'язання 

Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 

фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним. 

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 

фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним, та суми 

таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у звітності 

за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є 

маловірогідною. 

4.19. Інвестиції в дочірні підприємства 

При  обліку інвестицій в дочірні підприємства Товариство застосовує метод участі у капіталі. Згідно з 

методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в дочірнє підприємство визнається за 

собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора 

в прибутку або збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або 

збитку об’єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора.  

 

5. Істотні облікові судження, оцінки та припущення, основні джерела невизначеності оцінок 

Судження 

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від його керівництва на кожну звітну дату винесення 

суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і 

зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. 

Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які 

можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, 

стосовно яких робляться такі припущення та оцінки. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво використовувало такі судження, що 

мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності: 

Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи 

контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти 

не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих обласних і 

центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору 

різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх 

нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або 

нараховані. 

Судження керівництва щодо існування або відсутності умов для застосування в Україні норм МСБО 

29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Згідно даних Держстату України рівень інфляції становив за 2019 рік – 104,1%, за  2018 рік – 109,8%, за 

2017 рік - 113,7. Таким чином, станом на 31.12.2019 кумулятивний рівень інфляції за трирічний період 

становив 29,96%. 

Згідно МСБО 29 показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які 

включають (але не обмежуються таким):  

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно 

інвестуються для збереження купівельної спроможності;  

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 

стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;  

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 



очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк 

є коротким;  

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; 

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень. 

Проаналізувавши зазначені критерії, керівництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у 

підпунктах в), г) та ґ)  параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що 

характеризується гіперінфляцією.  

Таким чином, керівництво Товариства вважає, що на дату фінансової звітності не існує достатньо умов 

для визначення гіперінфляції в країні та початку застосування МСБО 29. 

Оцінки та припущення 

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел оцінки 

невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення 

суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового 

року. 

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі.  Результати переглядів облікових 

оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду 

впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду 

впливає на поточний та майбутній періоди. 

Основні джерела невизначеності оцінок  

Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 

оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною 

суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року. 

Можливість відшкодування основних засобів – На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку 

наявності будь-яких ознак того, чи сума відшкодування основних засобів Групи знизилась до рівня 

менше їхньої балансової вартості.  За наявності зазначених ознак керівництво Товариства виробляє 

оцінку суми очікуваного відшкодування, яка визнається рівною чи найбільшою з двох величин: 

справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, і цінності використання активу. У 

випадку виявлення такого зниження балансова вартість зменшується до вартості відшкодування.  Сума 

зменшення відображається у звіті про сукупні доходи того періоду, в якому виявлене таке зниження.  

Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні звітні періоди, сторнується у випадку змін в 

оціночних показниках, використовуваних для визначення суми очікуваного відшкодування активів.  

Строки корисного використання основних засобів – Оцінка строків корисного використання об’єктів 

основних засобів залежать від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з 

аналогічними активами.  При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до 

уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну старість, фізичне зношення та умови 

роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив.  Зміна кожної з цих умов або оцінок може у результаті 

призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості – Сума резерву на покриття 

збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Групою можливості отримати 

дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів.  Якщо погіршення кредитоспроможності основних 

клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки, то фактичні 

результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для індивідуально 

оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську 

заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику 

та здійснює їхню оцінку на предмет знецінення на колективній основі. 

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі 

аналогічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх 

потоків грошових коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму 

заборгованості відповідно до умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 

Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет 

знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до 

договору та досвіду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті 

минулих подій, та успіху при поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування 

на основі поточної інформації в результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не 



вплинули на минулі періоди, і усунення впливу минулих умов, які не існують у даний час. 

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів – Відстрочені податкові активи 

визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалізовані ці збитки.  Для визначення суми 

відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, від керівництва вимагається прийняття 

істотних професійних суджень, які базуються на вірогідних строках та рівні майбутніх оподатковуваних 

прибутків, та застосування стратегії планування майбутніх податків. 

Пенсійні зобов’язання – Товариство збирає інформацію стосовно своїх працівників і пенсіонерів, що 

отримують виплати, й використовує метод актуарної оцінки для визначення поточної вартості 

зобов’язань із виплати винагород по закінченні трудової діяльності та відповідної вартості поточних 

послуг працівників. При такому розрахунку використовуються демографічні припущення щодо 

майбутніх характеристик існуючих і колишніх працівників, що мають право на пенсійні виплати 

(смертність, як працівників, так і пенсіонерів, коефіцієнт плинності кадрів, непрацездатність, 

достроковий вихід на пенсію тощо), а також фінансові припущення (ставка дисконтування, майбутній 

рівень зарплат). Товариство не має доступу до інформації про стаж його колишніх працівників на інших 

підприємствах, які є учасниками державної пенсійної програми з визначеною виплатою, що обумовлює 

відсутність повної та достовірної інформації для виділення частини зобов’язань Товариства. Таким 

чином, Товариство обліковує виплати колишнім працівникам згідно з вимогами обліку пенсійної 

програми з визначеною виплатою. Більш детальна інформація подана у Примітці 17. 

Можливість відшкодування ПДВ – Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований 

Товариством або шляхом отримання відшкодування із державного бюджету, або зарахування його у 

рахунок зобов’язань з ПДВ у майбутні періоди.   

Оцінка фінансових інструментів – Фінансові інструменти оцінюються на основі ставок, які переважали 

на дату визнання відповідного інструмента і на основі термінів погашення, які, на думку керівництва, є 

найбільш вірогідними для врегулювання відповідного інструмента. 

Зменшення корисності нефінансових активів - Основні засоби, інвестиції та нематеріальні активи 

оцінюються з метою виявлення зменшення корисності, якщо обставини вказують на можливе зменшення 

корисності. 

Ознаки, які Товариство вважає важливими для прийняття рішення про необхідність оцінки з метою 

виявлення зменшення корисності, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартості, значне 

зниження показників діяльності у порівнянні з минулими або запланованими майбутніми операційними 

результатами, істотні зміни у використанні активів або стратегії Товариства (зокрема, ліквідація або 

заміна активів; пошкодження активів, або їх вилучення з операцій), істотні негативні промислові або 

економічні тенденції та інші чинники. 

Оцінка відновлювальної вартості активів ґрунтується на оцінках керівництва, зокрема, оцінці майбутньої 

діяльності, можливості активів приносити дохід, припущень щодо подальших ринкових умов, 

технологічного розвитку, змін в законодавстві та інших чинників. Ці припущення використовуються при 

розрахунку вартості використання активу та включають прогноз майбутніх грошових потоків та вибір 

відповідної дисконтної ставки. 

Оцінка справедливої вартості 
Певні положення облікової політики Товариства і ряд розкриттів вимагають оцінки справедливої 

вартості фінансових активів і зобов’язань. 

При оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство застосовує, наскільки це можливо, 

наявні ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії справедливої 

вартості залежно від вихідних даних, що використовуються в рамках відповідних методів оцінки: 

1. Рівень 1: котирувальні (не скориговані) ціни на ідентичні активи та зобов’язання на активних 

ринках. 

2. Рівень 2: вихідні дані, крім котирувальних цін, що застосовуються для оцінок Рівня 1, які є 

наявними або безпосередньо (тобто, такі як ціни), або опосередковано (тобто, визначені на основі цін). 

3. Рівень 3: вихідні дані для активів і зобов’язань, які не ґрунтуються на наявних ринкових даних 

(не наявні вихідні дані). 

Якщо вихідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання, 

можуть бути віднесені до різних рівнів ієрархії справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості в 

цілому відноситься до того рівня ієрархії, якому відповідають вихідні дані найбільш низького рівня, що є 

суттєвими для всієї оцінки.  



Товариство визнає переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості на дату закінчення звітного 

періоду, протягом якого ця зміна мала місце.  

Детальніша інформація щодо оцінки справедливої вартості основних засобів надана у Примітці 9, щодо 

оцінки справедливої вартості фінансових інструментів надана в Примітці 32. 

 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та інтерпретацій 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

Стандарт опублікований 13 січня 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 01 

січня 2019 року або після цієї дати. Дозволяється застосування до цієї дати, якщо МСФЗ 15 «Виручка за 

договорами з клієнтами» також застосовується. 

МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда» і пов'язані з ним керівництва по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали відповідну інформацію, яка достовірно 

представляє ці операції. МСФЗ 16 фактично скасовує класифікацію оренди як операційної чи фінансової. 

У фінансовій звітності орендаря по всіх договорах оренди повинні бути визнані як активи, так і 

зобов'язання (однак існують виключення, які стосуються короткострокової оренди та оренди активів з 

низькою вартістю). На противагу цьому, стандарт не містить істотних змін у бухгалтерському обліку в 

орендодавців. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації 

в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. 

Підприємство не отримало істотного впливу положень МСФЗ 16 на показники своєї фінансової звітності 

в 2019 році, оскільки в ході своєї звичайної діяльності  користувалося  орендованими активами низької 

вартості та оренда була короткострокова. 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності 

Такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності: 

Стандарти/тлумачення, які набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або 

після зазначеної дати. 

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в стандартах МСФЗ - 1 січня 2020 

року 

Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки”: 

Визначення суттєвості 1 січня 2020 року 

Керівництво Підприємства очікує, що прийняття до застосування зазначених стандартів/тлумачень не 

матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Підприємства у майбутніх періодах. 

 

7. Інформація за сегментами 

Товариство виділяє сегмент бізнесу як окремий компонент, який виробляє продукцію або надає послуги 

(або групи взаємозв'язаних продуктів або послуг) в конкретному економічному середовищі, який 

піддається ризикам і отримує доходи, відмінні від витрат і доходів тих компонентів, які властиві іншим 

сегментам бізнесу.  

Для цілей керівництва, Товариство поділено на наступні операційні сегменти бізнесу:  

1. Реалізації від переробки металобрухту; 

2. Реалізації товарів (металобрухту). 

Для кожного сегменту бізнесу керівництво Товариства, що відповідальне за прийняття операційних 

рішень, робить аналіз внутрішніх управлінських звітів на щоквартальній основі. Зазначені звіти 

готуються за тим же обліковим політикам, що і прикладена фінансова звітність. 

Сума кожної статті сегмента, відображеної в таблицях, є оцінкою, що надається вищому керівникові з 

операційної діяльності з метою прийняття рішень про розподіл ресурсів на сегмент та оцінювання 

результатів його діяльності. Керівництво оцінює результати діяльності кожного сегмента на основі 

прибутку до оподаткування. 

Товариство відображає в звітності за сегментами доходи від зовнішніх клієнтів за кожним продуктом та 

послугою, чи кожною групою подібних продуктів і послуг. Сума доходів, що відображена  в звітності за 

сегментами, базується на фінансовій інформації, використаній для складання фінансової звітності 

Товариства. 

Товариство не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, оскільки вищий 



орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей ухвалення рішень. 

Аналіз доходів від реалізації та результатів Товариства від діяльності по звітним сегментам 

представлений нижче. Ефективність роботи сегментів оцінюється за доходами від реалізації сегмента та 

операційним прибутком. Доходи від реалізації сегмента та операційний прибуток розцінюються як 

найбільш доречні показники при оцінці результатів роботи сегментів інших підприємств, що діють в тих 

же галузях. 

Результат діяльності сегмента являє собою прибуток до врахування нерозподілених корпоративних 

витрат. Нерозподілені корпоративні витрати включають компенсації керівництву, представницькі 

витрати, витрати на утримання офісних приміщень, інші адміністративні витрати та витрати на збут. 

Такою є система оцінок, яка включається у звіт для вищого органу операційного управління для 

розподілу ресурсів і оцінки показників діяльності за сегментами. 

Товариство веде збутову діяльність в Україні, у зв’язку з чим Товариством не проводиться аналіз за 

географічними сегментами. 

Представлений виручка по сегментам отримана від зовнішніх клієнтів. Протягом звітного та минулого 

року продажу між сегментами не було. 

Інформація про прибуток або збиток, а також узгодження відповідних показників звітних сегментів із 

показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях. 

 

 

Дохід від реалізації сегмента   Собівартість сегмента 

 2019 

 

2018 

 

  2019 2018 
Реалізації від 

переробки 

металобрухту  

247 889 212 672   199 405 153 873 

Реалізації товарів 4 215 802 5 993 904   4 130 518 5 962 540 

Інше 7 626 8 503   6 134 5 976 

Всього  4 471 317 6 215 079   4 336 057 6 122 389 

  

 

 
Прибуток сегмента до 

оподаткування 

 2019 2018 

Реалізації від переробки металобрухту 48 484 58 799 

Реалізації товарів 85 284 31 364 

Інше 1 492 2 527 

Всього  135 260 92 690 

    
Нерозподілені корпоративні витрати (75 871) (77 622) 
Інші операційні доходи/витрати, чисті 2 958 (17 768) 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності 62 347 (2 700) 

Фінансові витрати/доходи, чисті  (4 239) (5 822) 

Інші  доходи/витрати, чисті (1 120) (287) 

Прибуток (збиток)  до оподаткування 56 988 (8 809) 

 

 

8. Нематеріальні активи 

 

 

Програмне 

забезпечення 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Всього 

Первісна вартість    

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 

Надходження 47 0 47 

Вибуття (37) 0 (37) 

Станом на 31 грудня 2019 року 2 128 1 2 129 

Накопичена амортизація     

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

Амортизаційні   нарахування (262) 0 (262) 

Вибуття 0 0 0 

Станом на 31 грудня 2018  року  (1 172) (1) (1 173) 

Амортизаційні   нарахування (221) 0 (221) 

Вибуття 35 0 35 

Станом на 31 грудня 2019  року  (1 358) (1) (1 359) 

Балансова вартість    

Станом на 31 грудня 2017 року 1 091 0 1 091 

Станом на 31 грудня 2018 року 946 0 946 

Станом на 31 грудня 2019 року 770 0 770 

 

 

9. Основні засоби, капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня основні засоби включали наступне: 

 

 

Інвестиційн

в    

нерухомість 

Земля, 

будівлі та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортн

і засоби 

  Офісне 

обладнання 

та інші 

Всього 

Первісна вартість 
 

     Станом на 31 

грудня 2017 
1637 113 604 162 396 13 616 5 983 297 236 

Надходження 
 

5 245 17 967 47 1 954 25 213 

Вибуття 7 542 (  7 521  ) (  246  ) (  505  ) (  1 091  ) (  1 821  ) 

Переоцінка/Знецінен

ня 
- - - - - - 

Станом на 31 

грудня 2018 
9179 111 328 180 117 13 158 6 846 320 628 

Надходження 0 5 887 32 109 251 2 421 40 668 

Вибуття/переміщенн

я 
0 (742) (2 042) (1 019) (1 433) (5 236) 

Переоцінка/Знецінен

ня 
0 (3 453) 0 0 0 (3 453) 

Станом на 31 

грудня 2019 
9 179 113 020 210 184 12 390 7 834 352 607 

       

  
     

Накопичена 

амортизація  

Станом на 31 

грудня 2017 
(  525  ) 

(  36854  

) 
(  58188  ) (  6743  ) (  4469  ) 

(  106779  

) 



Амортизаційні 

нарахування за рік 
(  40  ) (  8889  ) (  10518  ) (  638  ) (  2016  ) 

(  22101  

) 

Ліквідовано при 

вибутті 
(  4940  ) 4921 222 229 1089 1521 

Знецінення - - - - - - 

Станом на 31 

грудня 2018 
(5 505) (40 822) (68 484) (7 151) (5 397) (127 359) 

Амортизаційні 

нарахування за рік 
0 (8 992) (13 375) (590) (2 352) (25 309) 

Ліквідовано при 

вибутті/переміщенні 
0 570 1 330 440 1 416 3 756 

Знецінення/зменшен

ня корисності 
0 0 0 0 0 0 

Станом на 31 

грудня 2019 
(5 505) (49 244) (80 529) (7 301) (6 333) (148 912) 

  

     

Балансова вартість 
 

     

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 

Станом на 31 грудня 

2019 
3 674 63 776 129 655 5 089 1 501 203 695 

 

Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась 

експертами-оцінювачами. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були 

відображені Товариством на 01.01.2013 р. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 

подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів переоцінюються, якщо 

залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 

об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. відповідає її 

балансовій вартості з урахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Оцінка справедливої вартості основних засобів та капітальних інвестицій віднесена до Рівня 3 (з 

істотними неспостережуваними вихідними даними) ієрархії джерел справедливої вартості. Інформація 

про ієрархію джерел справедливої вартості розкрита в Примітці 5. 

Станом на 31 грудня 2019 р. до складу основних засобів були включені повністю амортизовані активи 

первісною вартістю 9 272 тис. грн. (відповідно у 2018: 13 424 тис. грн.) 

 

Капітальні інвестиції станом на 31 грудня включали наступне: 

 2019 2018 

Капітальне будівництво  35 170 11 753 

Аванси 0 0 

Інше 0 0 

Всього 35 170 11 753 

 

 

 

 



Рух капітальних інвестицій було представлено наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2017  6 147 

             Надходження  28 975 

             Вибуття (переміщення)  (23 369) 

            Знецінення  0 

Станом на 31 грудня 2018  11 753 

             Надходження  61 660 

             Вибуття/переміщення  (38 243) 

            (Знецінення)/поновлення 

знецінення  0 

Станом на 31 грудня 2019  35 170 

 

Станом на 31.12.2019 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартість якого станом на 31.12.2019 р. складала 

164 926 тис. грн.(станом на 31.12.2018 –142 675 тис.грн.). 

У фінансову оренду об’єкти основних засобів не надавались. 

 Товариство оцінює інвестиційну нерухомість  за справедливою вартістю   відповідно до вимог МСБО 

40.  При узгоджені  її балансової вартості на початок і кінець періоду, а також її справедливу вартість 

відображає  доходи та витрати від інвестиційної нерухомості. 

 

10. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток   

На 31 грудня 2019 р. установлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18% (31 

грудня 2018 р.: 18%).  

Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток були представлені таким чином: 

 

Прибутки та збитки 2019 2018 

Поточні витрати з податку на прибуток  12 401 12 402 

Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток, 

відображеного у складі консолідованого прибутку або 

збитку (1 639)   ( 8 342)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 10 762 4 060 

 

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

чином: 

 2019 2018 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 56 988  (8 809)  

Очікуваний податок на прибуток за встановленими 

податковими ставками (10 258)  1 586 

Податковий ефект витрат, які не підлягають 

вирахуванню для цілей оподаткування та інші різниці (504) (5 646) 

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток (10 762)  (4 060)  

Інший сукупний  дохід до оподаткування             -              -  

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом - - 

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток    -     -  

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

оцінювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у 

якому передбачається реалізувати відповідні тимчасові різниці. 

 

 

 



     

 Відстрочені податкові активи/ 

(зобов’язання) 

Залишок  
Визнано у 

складі 

прибутку 

(збитку) 

  
Залишок 

на 

31.12.201

9 

на  

Визнано  

в 

капіталі 

31.12.2018   

Основні засоби  (4 785)  885  (3 900) 

Невизнані витрати 18 525 (18 525)   0 

     

Разом відстрочені податкові 

активи чи зобов’язання 
13 740 (17 640)  (3 900) 

 

11. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне:                             

 2019 2018 

Сировина 22 822 25 952 

Готова продукція  1 

Товари 16 485 20 019 

Резерв на знецінення (1456) (941) 

Всього 37 851 45 031 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2018 р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості, 

або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у 

відповідності до облікової політики підприємства. 

Згідно з МСБО 2, якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту 

вартість реалізації, Товариство нараховує знецінення запасів. Знецінення запасів нараховується за 

кожним номенклатурним номером. Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного 

періоду, виходячи з оцінки чистої реалізаційної вартості. Для розрахунку чистої вартості реалізації 

використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, 

економічні  огляди, дані аукціонів тощо. При цьому треба брати до уваги події після звітної дати, які 

надають додаткову інформацію про умови, які існували на кінець звітного періоду. Це означає, що при 

отриманні інформації  про реалізацію (чи майбутню реалізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі 

запаси треба знецінити до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

Станом на 31.12.2018 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства були 

передані у заставу оборотні активи (сировина  готова продукція та товари) на загальну суму 22 669 тис. 

грн., станом на 31.12.2019 р. – 0  тис. грн. 

 

12. Торгова дебіторська заборгованість та аванси видані 

Станом на 31 грудня передплати та торгова дебіторська заборгованість включали наступне: 

 

 2019 2018 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 95 204 156 631 

Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості (1 646) (1 497) 

Всього 93 558 155 134 

Аванси видані 39 732 135 718 

Резерв на знецінення авансів виданих (4 138) (12 273) 

Всього 35 594 123 445 

 

У 2019 році не відбулося відновлення резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості та 

авансів виданих дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території України. 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо передплат та торгової 

дебіторської заборгованості за звітний період: 



 

Резерв на 

дебіторську 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги  

Резерв на 

дебіторську 

заборгованість за 

виданими авансами 

Всього 

Залишок на 31.12.17 1 042 14 619 15 661 

       Нарахування резерву протягом 

2018р. 
534 (2341) (1 807) 

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

Залишок на 31.12.18 1 497 12 273 13 770 

       Нарахування резерву протягом 

2019 р. 
426 3 437 3 863 

       Використано у 2019 р. (277) (11 572) (11 849) 

Залишок на 31.12.19 1 646 4 138 5 784 

 

 

13. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включала наступне: 

 2019 2018 

Податок на додану вартість до відшкодування - - 

Передоплата податку на прибуток підприємств 9 479 - 

Передоплати за іншими податками 4 681 7 228 

Всього 14 160 7 228 

 

 

14. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включала наступне: 

 2019 2018 

Розрахунки по претензіям 949 984 

Розрахунки з іншими дебіторами 3 372 3 033 

Разом 4 321 4 017 

Резерв на знецінення  -1 273 -1302 

Всього 3 048 2 715 

Витрати майбутніх періодів 0 31 

 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо іншої дебіторської 

заборгованості була представлена таким чином: 

 

 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня грошові кошти та короткострокові депозити складалися з наступного: 

 2019 2018 

Грошові кошти на рахунках в банках в національній валюті 295 222 

Грошові кошти в касі в національній валюті - - 

Всього 295 222 

 

 

16. Власний капітал 

Статутний капітал 
У звітному періоді Товариством не змінювався розмір Статутного капіталу. Акції у складі статутного 

капіталу за окремими типами та категоріями: - кількість випущених акцій на початок та кінець звітного 

періоду становить 259 504 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче 



номінальної; - номінальна вартість одної акції становить 0,25 грн.; - протягом звітного періоду кількість 

акцій не змінювалась. 

Станом на 31.12.2019 р. у власності Держави акцій Товариства немає. Акцій, зарезервованих для випуску 

згідно з опціонами та іншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привілейовані акції не випускались, 

дивідендів, не сплачених станом на 31.12.2019 р., по ним немає. У 2019 та 2018 роках рішення про 

нарахування та сплату дивідендів зборами акціонерів не приймались. 

Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій в статутному капіталі Товариства, була 

представлена таким чином станом на 31.12.2019 р.: 

 

Найменування 

Частка в 

статутному 

капіталі (%) 

Кількість акцій у 

володінні, шт. 

Номінальна 

вартість 

акцій, грн. 

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

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

Материнською компанією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, Кіпр). Згідно положень 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та 

інформації, яка викладена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, станом на дату фінансової звітності кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) в учасника (засновника) юридичної особи – відсутній. 

Акціонери Товариства мають право: 

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

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).Право на 

отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 

акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; 

- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність Товариства. 

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 

Товариства про його діяльність, протоколи зборів; 

- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку; 

- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній 

вартості належних їм акцій Товариства; 

- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину 

акцій, що йому належать; 

- мати переважне право на придбання акцій Товариства подальших емісій;  

- передавати управління своїми акціями (в тому числі право голосу) іншій особі;  

- інші будь-які права, передбачені чинним законодавством. 

Прибуток (збиток) на акцію. 

Базовий прибуток на одну акцію розраховується поділенням прибутку або збитку на середньорічну 

кількість простих акцій у обігу на протязі року без урахування власних акцій, викуплених у акціонерів. 

У Товариства не має простих акцій, що потенційно розбавляють прибуток на акцію, тому скоригований 

прибуток на просту акцію відповідає базовому прибутку. Таким чином прибуток на акцію у результаті 

діяльності, що триває розраховується наступним чином: 

 2019 рік 2018 рік 

Прибуток (збиток) за рік, який належить акціонерам Товариства 

(власникам материнської компанії) – (в тис. грн.) 

 

46 226 

 

(12 869) 

Середньозважена кількість простих акцій в обігу - (в тис. акцій) 259 504 259 504 

Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію, що 

належать акціонерам Товариства (власникам материнської компанії) - (в 

гривнях на одну акцію) 

 

0,18 

 

(0,05) 



Капітал у дооцінках 

Капітал у дооцінках складається з резерву переоцінки основних засобів. Основні засоби обліковуються за 

переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась експертами - оцінювачами станом на 

30.06.2012 р. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були відображені 

Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої амортизації за друге півріччя 2012р.  

Товариство щороку здійснює перенесення сум з іншого додаткового капіталу до складу нерозподіленого 

прибутку в розмірі різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з переоціненої 

балансової вартості активу, і сумою амортизації, що розраховується виходячи з первісної вартості 

активу. При вибутті активу сума іншого додаткового капіталу, яка стосується цього активу, переноситься 

Товариством до складу нерозподіленого прибутку.  

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. резерв переоцінки основних засобів та капітальних інвестицій 

відображено із врахуванням амортизації резерву переоцінки, що відображається у консолідованому звіті 

про власний капітал у рядку «Інші зміни в капіталі». У 2019 році сума такою амортизації резерву 

переоцінки становила 4 042 тис. грн. 

Резервний капітал 

Станом на 31.12.2019 р. резервний капітал Товариства складає 9 731 тис. грн. (станом на 31.12.2018 – 9 

731 тис. грн.). 

 

17. Зобов'язання з виплат персоналу 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали наступне: 

 2019 2018 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 8 297 7 593 

Поточні забезпечення витрат персоналу 12 047 10 989 

Всього 20 344 18 582 

 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду 

України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих 

співробітників Товариства. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у 

шкідливих умовах праці, і, таким чином, мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають 

право на додаткові виплати, які фінансуються Товариством і сплачуються Державним пенсійним фондом 

України. 

Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію 

працівникам, які мають тривалий стаж роботи, і певним пенсійним пільгам згідно з колективним 

договором.  Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про 

сукупний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені у 

витрати на зарплату та відповідні витрати у складі собівартості реалізованої продукції. Витрати по 

відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного 

доходу. 

«Винагороди по закінченню трудової діяльності». 

 

Суми, визнані у звіті про фінансові результати 

2019 

 

 2018 

Вартість поточних послуг 151 123 

Вартість послуг попередніх періодів (0) (0) 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 1 000 883 

Всього витрат по виплатам 1 151 1 006 

   

 

 

 

 



Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 2019 2018 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 січня 7 141 6 088 

Вартість поточних послуг 151 123 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 1 000 883 

Актуарні збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу (407) 
579 

Оплачені зобов'язання (438) (532) 

Вартість послуг попередніх періодів 0 (0) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 7 447 7 141 

 

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати до ювілею, які охоплюють всіх 

працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передбачені 

колективним договором. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у 

звіті про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного 

плану. Витрати по даним виплатам включені у витрати на зарплату та відповідні витрати у складі 

собівартості реалізованої продукції. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. 

Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу. 

«Інші довгострокові винагороди». 

Суми, визнані у звіту про фінансові результати 2019 2018 

Вартість поточних послуг 129 91 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 157 133 

Всього витрат по виплатам 286 224 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 
2019 

2018 

 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 січня 1 145 918 

Вартість поточних послуг 129 91 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 157 133 

Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
91 4 

Оплачені зобов'язання (108) (1) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 1 414 1 145 

 

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином: 

 

 2019 2018 

Ставка дисконтування 13,50% 14,5% 

Ставка інфляції 5,60% 9,8% 

Коефіцієнт плинності кадрів 12,0% 12,0% 

Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії 16% 24% 

Смертність  97% 97% 

Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій Згідно законодавства України 

   

 

 



Аналіз чутливості за пенсійними планами 
Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання 

заробітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від 

фактичних результатів в майбутньому. 

Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення 

невизначеностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування 

зобов'язань як в сторону їх зменшення, так і - збільшення.  

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує 

власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть 

суттєво відрізнятися від оцінок, зроблених на звітну дату. 

Ставка дисконту розраховується на основі ринкової доходності на звітну дату високоякісних державних 

облігацій, скоригованої на оцінені впливи різниць у строках обігу та погашення. 

Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в 

Україні, опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та 

політичних ризиків. 

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати 

інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної 

допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які 

підлягають нарахуванню. 

Поточні зобов'язання з виплат працівникам 

 2019 2018 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  3 146 2 879  

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 612 578 

Всього 3 758 3 457 

  

Зобов'язання по резерву невикористаних відпусток та невиплачених премій представлені в поточній 

кредиторській заборгованості за розрахунками з оплати праці.  

Нараховані витрати на персонал за звітний період  відображені у примітках 22, 23, 24. 

 

Середньооблікова чисельність персоналу Групи по категоріям згідно наведена у таблиці нижче за 2019 

та 2018 роки: 

  2019 2018 

Робочі 290 311 

Керівники 70 62 

Фахівці 94 97 

Разом середня кількість працівників  454 470 

 

18. Інші довгострокові зобов’язання, позики та займи 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 року позики були представлені таким чином:   

 

   

   

31 грудня 

2018 року 

Банк / Інша 

установа 

Термін 

погашенн

я 

Забезпечені 

/не 

забезпечені 

Вид Валюта Ефектив

на % 

ставка 

Залишок 

(тис. грн.) 

INTERPIPE 

LIMITED 06.08.2019 

не 

забезпечені 

обігові 

кошти 

дол.  

США 18% 27 134 

Всього      27 134 

 

Протягом 2019 року було погашене зобов’язання в розмірі 980 тис. доларів США, тобто залишку коштів 

станом на 31.12.2019 р. не було.  



Загальна сума нарахованих відсотків щодо зазначеної позики у 2019 році становила 2913,17 тис. грн. 

(122,99 тис. доларів США.) та визнана у фінансових витратах (Примітка 28). 

Протягом 2019 року Товариство не отримувало короткострокові кредити банків. (Примітка 28). 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на 31.12.19 р. склала 58 

тис. грн. (на 31.12.18 – 78 тис. грн.). 

 

19. Торгова кредиторська заборгованість  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованість включала наступне: 

 

 2019 2018 

Торгова кредиторська заборгованість 103 932 141 730 

Всього 
103 932 141 730 

 

20. Інші поточні зобов’язання 

 2019 2018 

Аванси отримані 63 38 

Всього  63 38 

   

   

 2019 2018 

Розрахунки з податку на прибуток 0 3 071 

Розрахунки з ПДВ та іншими податками 4 526 4 095 

Всього по розрахункам з бюджетом 4 526 7 166 

До складу статті «Інші поточні зобов’язання» станом на 31 грудня включені наступні зобов’язання: 

 2019 2018 

Заборгованість по нарахованим відсоткам 24 164 24 842 

Розрахунки з іншими кредиторами 34 283 144 523 

Розрахунки з підзвітними особами - - 

Всього 58 447 169 365 

 

21. Виручка від реалізації  

Станом на 31 грудня Виручка від реалізації включала наступне: 

 2019 2018 

Виручка від реалізації брухту 4 215 802 5 993 904 

Доходи від наданих послуг  255 515 227 692 

Інші доходи - - 

   Всього  4 471 317 6 215 079 

 

22. Собівартість реалізованої продукції  

Станом на 31 грудня собівартість реалізованої продукції включала наступне: 

 2019 2018 

Сировина (Матеріали) 52 844 32 989 

Заробітна плата та відповідні нарахування 67 990 48 883 

Енерговитрати та комунальні витрати 13 945 9 383 

Амортизація основних засобів 17 499 9 097 

Ремонт та обслуговування основних засобів 10 026 25 685 

Витрати за поточні послуги за пенсійними зобов’язаннями із визначеними 

виплатами (Примітка 17) 
0 - 

Витрати (прибуток) за минулі послуги (Примітка 17) 0 - 

Інші загальновиробничі витрати  41 220 31 901 



Собівартість товарів 4 129 003 5 962 540 

Зміна залишків запасів  3 530 1 911 

Всього  4 336 057 6 122 389 

 

23. Адміністративні та загальногосподарські витрати 

Станом на 31 грудня адміністративні та загальногосподарські витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Витрати на страхування та охорону 13 124 9 015 

Заробітна плата та відповідні нарахування 32 361 34 747 

Витрати на відрядження 230 335 

Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги 825 839 

Комісійні банків 69 100 

Телекомунікаційні, поштові послуги і доставка 1021 829 

Комунальні послуги 872 691 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 2 182 2 003 

Оренда  18 482 18 815 

Ремонт та обслуговування 1 571 4 971 

Податки 1298 157 

Інші витрати 2 794 2 347 

Всього 74 829 74 849 

 

24. Витрати на реалізацію та збут 

Станом на 31 грудня витрати на реалізацію та збут включали наступне: 

 2019 2018 

Транспортні витрати 1 042 2 271 

Заробітна плата та відповідні нарахування   

Резерв сумнівних боргів   

Інші витрати 0 502 

Всього  1 042   2 773   
 

  

 

25. Інші операційні доходи 

Станом на 31 грудня інші операційні доходи включали наступне: 

 2019 2018 

Дохід від списання кредиторської заборгованості  752 11 

Чистий прибуток / (збиток) від реалізації основних засобів  0  

Інші 34 106 19 563 

Всього 34 858 19 574 

 

26. Інші операційні витрати  

Станом на 31 грудня інші операційні витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Знецінення необоротних активів 0 0 

Знецінення та списання запасів 0 532 

Витрати по операціям соціального характеру 740 692 

Пені та штрафи 565 611 



Чистий збиток /(прибуток) від руху резерву по сумнівних боргах по іншій 

дебіторській заборгованості, авансам виданим 
3 864 1 765 

Збитки від курсової різниці 0 0 

Збитки від нестач та втрат 77 3 438 

Амортизація невиробничих необоротних активів 5 811 5 541 

Інші виплати працівникам та нарахування на них 6 766 4 525 

Інші послуги 8 352 10 589 

Інші операційні витрати 5 725 9 649 

Всього 31 900 37 342 

 

27. Фінансові доходи 

Станом на 31 грудня фінансові доходи включали наступне: 

 2019 2018 

Відсоткові доходи від банку за користування коштами 156 70 

Всього 156 70 

   

 

28. Фінансові витрати 

Станом на 31 грудня фінансові витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Відсотки за пенсійними зобов’язаннями із визначеними  виплатами 

(Примітка 17) 
1 158 1 030 

Відсотки по кредитам та позикам 3 237 4 862 

Всього  4395 5 892  

 

29. Потенційні зобов'язання та операційні ризики 

Середовище діяльності та ризики, притаманні Україні 

На ринки країн, які розвиваються, такі як Україна, впливають економічні, політичні, соціальні, правові та 

законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Закони та 

нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в Україні, продовжують 

зазнавати стрімких змін та існує можливість їх довільного тлумачення. Майбутній економічний напрям 

розвитку України великою мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних 

заходів, яких вживає уряд країни, разом зі змінами в юридичному, регулятивному та політичному 

середовищі. У результаті вище означеного, діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для 

країн з розвиненою ринковою економікою. 

Політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася за останні роки. Політичні та соціальні 

протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в 

країні економічної кризи, зростання дефіциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних 

резервів Національного банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних 

рейтингів України. З 2014 року, після девальвації національної валюти, Національний банк України увів 

ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, а також здійснив перехід на режим 

плаваючого ринкового курсу обміну. Всі ці фактори призвели до значного погіршення ліквідності та 

достатньо жорстких умов кредитування. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та 

економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний 

вплив на економіку України. 

На діяльність та фінансовий стан Товариства буде впливати політичний розвиток України, включаючи 

вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив на 

Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. 

Управлінський персонал вважає, що такий вплив на Товариство є не більшим, ніж на інші подібні 

підприємства України. 



Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у 

діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова 

звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності 

в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає 

коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало контрактних зобов’язань з придбання основних 

засобів. 

Зобов'язання за операційною орендою - Товариство у якості орендаря 

Товариство уклало угоди оренди приміщень. Строк договору оренди становить один рік з можливістю 

поновлення. 

Юридичні питання 

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими 

судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по 

зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого 

негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. 

Станом на 31.12.2019 р. Товариство не оцінює ймовірність програшу у судових справах в яких являється 

відповідачем, тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховані. 

Обтяження у використання майна 

Станом на 31.12.2019 р. Товариством в якості забезпечення договорів поруки Товариства було передано 

у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартість якого склала 164 926 тис. грн. 

Податкові та регулятивні ризики 

Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, 

яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне трактування, а в деяких 

випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дію суттєві зміни до податкового законодавства, які 

суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та податком на прибуток підприємств. 

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні місцеві фіскальні органи приділяють 

все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим місцеве та загальнодержавне податкове законодавство 

постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та 

виконання. Недотримання законів та нормативних вимог може призвести до накладання суттєвих 

штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути 

виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності Товариства. Такими 

зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня, розміри яких можуть бути 

суттєвими. 

Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і 

державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів і іншими державними органами. 

Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законодавством 

уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню та відсотки. 

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш 

розвиненими системами оподаткування. Керівництво Товариства вважає, що податкові зобов’язання 

визнані у цій фінансовій звітності є адекватними, ґрунтуючись на власній інтерпретації податкового 

законодавства, офіційних тверджень та рішень судів. Однак, інтерпретації відповідних контролюючих 

органів можуть бути іншими, а ефект на фінансову звітність, якщо такі контролюючі органи будуть 

успішні у застосуванні своїх інтерпретацій, можуть бути суттєвими. 

Питання, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища. 

На даний момент Товариство не складає довгострокового плану по відповідності за природоохоронними 

заходами, оскільки в законодавстві відсутня чітко прописана система заходів щодо дотримання його 

вимог. Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок змін суттєвих норм і законодавства, а 

також судових процесів, не підлягають оцінці, але можуть надати суттєвий вплив. При існуючому 

порядку забезпечення дотримання вимог діючого законодавства керівництво вважає, що значні 

зобов’язання, які  б виникали  внаслідок  нанесення збитку навколишньому середовищу, відсутні. 

 



30. Операції з пов’язаними сторонами 

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний 

вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді 

кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх 

юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції 

між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними 

особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та 

відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами. 

Товариство  входить до складу української металургійної компанії "ІНТЕРПАЙП", де материнською 

організацією  є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), місцезнаходження 

якої  Мікінон, 8, Нікосія, 1065,  Кіпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстраційний номер: HE 

396228 

 

Перелік пов'язаних сторін та характер зв’язку представлено наступним чином: 

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE 

HOLDINGS PLC) 

Юридична особа, що контролює 

Товариство 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE 

INVESTMENTS PLC) 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВТОРМЕТ" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ПОСУД" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА"  
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП–М" 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП-М") 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" 

(ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП 

КАЗАХСТАН") 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА  

(INTERPIPE EUROPE SA) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК.  

(NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ  

(INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

КЛВ-ВІЛКО СА  

(KLW-WHEELCO SA) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП М.І  ФЗІ (INTERPIPE M.E FZE) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

 

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2019 р. та за 2018 р. представлено наступним чином (у тис. 

грн. без ПДВ). 

Заборгованість з пов’язаними сторонами, що склалася відповідно до вище приведених операцій між 

пов’язаними сторонами, представлена наступним чином на кінець 2019 та кінець 2018р. (у тис. грн.): 

 

Кредит. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2019 

Кредит. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2018 

Дебітор. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2019 

Дебітор. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2018 

Особи  що здійснюють контроль 

АТ «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ» 0 0 0 0 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 92412 238374 85 566 146 429 

 

92 412 238 374 85 566 146 429 

 

Закупівля 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2019 

Закупівля 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2018 

Продаж 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2019 

Продаж 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2018 

Особи  що здійснюють контроль 

АТ «ІНТЕРПАЙП 
0  0  0  0  



ДНІПРОВТОРМЕТ» 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 
39 049 37 477 4 377 745 6 187 158 

 

39 049 37 477 4 377 745 6 187 158 

 

Станом на 31 грудня 2019 року 69% торгової дебіторської заборгованості складала дебіторська 

заборгованість від одного основного покупця – підприємства під спільним контролем, та на 31 грудня 

2018 року: 93% від одного основного покупця – підприємства під спільним контролем. 

Станом на 31 грудня 2019 року 70% торгової кредиторської заборгованості, складала кредиторська 

заборгованість від одного контрагента – підприємства під спільним контролем, та на 31 грудня 2018 

року: 77% від одного контрагента – підприємства під спільним контролем. 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості. 

Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.  

 

Виплати ключовому управлінському персоналу 

Компенсація провідному управлінському персоналу Товариства у вигляді короткострокової винагороди 

за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, не нараховувалась. Відповідно короткострокова винагорода 

за 2018 рік становила 1 923 тис. грн., і була включена до складу адміністративних витрат. 

Поточні виплати Товариства управлінському персоналу у 2019 році склали 4 458 тис. грн., у 2018 році 

7 333 тис. грн. 

У 2019 р. та у 2018 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацій від Товариства. 

 

31. Перерахунок порівняльної інформації 

Товариство затвердило консолідовану фінансову звітність станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 

2018 року. Після дати затвердження Товариство виявило неточності у інформації за попередні звітні 

періоди, які завдали впливу на консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року. Ці 

неточності були відображені ретроспективно у цій консолідованій фінансовій звітності станом на і за рік, 

який закінчився 31 грудня 2019 року. Вплив таких коригувань на консолідований фінансовий стан на 31 

грудня 2017 року, консолідований звіт про прибутки або збитки та консолідований звіт про рух грошових 

коштів за рік, який закінчився на зазначену дату, не є суттєвим, тому Товариство не подає порівняльну 

інформацію на цю дату і за відповідні періоди. 

Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 

2018 року був представлений таким чином: 

 

   
  У тис.грн. 

Код рядка 

На 31 грудня 

2018 року, 

відображено 

раніше 

Внесення 

коригувань 

та зміни 

класифікацій 

на 31 грудня 

2018, 

скориговано 

 

АКТИВИ 

Незавершені капітальні 

інвестиції 
1005 11821 (68) 11753 

Основні засоби 1010 189616 (21) 189595 

    первісна вартість 1011 311449 
 

311449 

    знос 1012 (121833) (21) (121854) 

     
Запаси 1100 45038 (7) 45031 

Виробничі запаси 1101 25018 (3) 25015 

Товари 1104 20019 (4) 20015 



Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

 

   

    за виданими авансами 1130 124445 (991) 123454 

    з бюджетом 1135 7231 (3) 7228 

     

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ та 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 82748 (952) 81796 

Поточні забезпечення 1660 10 989 (138) 10 851 

 

32. Фінансові інвестиції  

Інформація про фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" у цінні папери інших 

підприємств:  

 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємства 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  

АТ "ІНТЕРПАЙП  

ДНІПРОВТОРМЕТ" 

грн. 

% 

статутного  

капіталу 

1. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"БУДГІДРАВЛІКА" 

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-Хмельницьки

й, 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 

 

 Інформація про фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в дочірні підприємства:  

 

№ 

з/п 
Найменування підприємства 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної  

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  

АТ "ІНТЕРПАЙП  

ДНІПРОВТОРМЕТ" 

грн. 
% статутного  

капіталу 

1. 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"* 

32474002 

вул. А.Ліньова, 

81а,  

м. Луганськ, 

Україна, 91021 

3 250 478,00 100 

2. 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТА" 

14060626 

вул. Біологічна, 7,  

м. Харків, 

Україна, 61030 

149 850,00 99,9 

 



Фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в асоційовані підприємства відсутні.  

Фінансові інвестиції у цінні папери других та дочірніх підприємств знецінено та обліковуються за 

нульовою вартістю.  

 

33. Цілі та принципи управління фінансовими ризиками 

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська 

заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з 

деривативами з метою управління процентним та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій 

Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з 

фінансовими інструментами. 

Валютний ризик 

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, 

зокрема, долар США, відіграють значну роль у процесі проведення Товариством господарських операцій. 

Станом на 31 грудня 2019 року офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, 

складав 23,6862 грн. за один долар США (31 грудня 2018 року - 27,6883 грн. ). 

 

Валюта (курс) 

31 грудня 

2019 року 

Середній 

курс 2019  

31 грудня 

2018 року 

Середній 

курс 2018  

Гривня/долар США 23,6862 25,6906 27,6883 27,2005 

Гривня/євро 26,422 28,757 31,7141 32,1429 

Гривня/російський рубль 0,3816 0,3972 0,39827 0,436 

 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного 

ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін 

на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, 

деноміновані в іноземних валютах. 

Станом на 31 грудня 2019 року в тис. грн. 

 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом 
гривні 

долари 

США 
рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 16 - - - 16 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
93 558 - - - 93 558 

Інша поточна дебіторська заборгованість 3 048 - - - 3 048 

Грошові кошти та їх еквіваленти 295 - - - 295 

Фінансові активи 96 917 -   - -  96 917 

Довгострокові зобов'язання (позики та інші) 0 -  -  - 0 

Довгострокові забезпечення 8 297  -  -  - 8 297 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
58 -  -  - 58 

Поточні забезпечення 12 047  -  -  - 12 047 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
103 932  - -  - 103 932 

Розрахунки з іншими кредиторами 63  -  - - 63 

Фінансові зобов'язання 124 397 - - - 124 397 

 

 

 

 

 

 



Станом на 31 грудня 2018 року в тис. грн. 

 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом 
гривні 

долари 

США 
рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 16 - - - 16 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
155 134 - - - 155 134 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 715 - - - 2 715 

Грошові кошти та їх еквіваленти 222 - - - 222 

Фінансові активи 158 084 -   - -  158 084 

Довгострокові зобов'язання (позики та інші) 66 -  -  - 66 

Довгострокові забезпечення 7 593  -  -  - 7 593 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
78 27 134  -  - 27 212 

Поточні забезпечення 10 851  -  -  - 10 851 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
141 730  - -  - 141 730 

Розрахунки з іншими кредиторами 38  -  - - 38 

Фінансові зобов'язання 160 356 27 134 - - 187 490 

 

Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною валютою. 

Ризик ліквідності 

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної діяльності 

шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам. 

Товариство аналізує строк своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням і планує свою 

ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів. 

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення 

оптимального фінансування своєї діяльності. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку 

підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та 

реалізації інших активів. 

 

2019 

         

2018 

Гроші та їх еквіваленти 295 222 

Поточні зобов’язання і забезпечення 183 039 360 027 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0016 0,0006 

У 2019 році коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і становить 0,0016 (у 2018 році відповідно 

0,0006). 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань на 31 грудня  2019 та 2018 року 

приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива вартість 

приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик (резерв 

сумнівних боргів). Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість 

фінансових активів зазначених вище. 

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує низьку оцінку 

методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для 

визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові 

котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. Для 

всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення джерел справедливої вартості фінансових 



інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки (Примітка 5): 

• Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких 

коригувань); 

•Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, спостерігаються на 

ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і 

• Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на 

справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні 

дані). 

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також 

переходів до / з Рівня 3. 

У Товариства немає фінансових інструментів, які обліковуються та мають бути оціненими на 31.12.2019 

р. за справедливою вартістю. 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що фінансові результати Товариства 

зазнають несприятливого впливу від зміни плаваючих відсоткових ставок. Товариство не використовує 

будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок, 

оскільки усі фінансові активи та зобов’язання Товариства мають фіксовані ставки. 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація 

кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій наявних 

для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, 

що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну політику та 

контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по 

відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість 

продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% 

передплатою. 

Товариство сформувало у повному обсязі резерв на покриття збитків від знецінення для усієї торгової 

дебіторської заборгованості понад 365 днів, оскільки історичний досвід свідчить, що торгова дебіторська 

заборгованість, прострочена більше ніж на 365 днів, звичайно є безнадійною. Товариство не утримує 

будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишків. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами, розміщеними в банках, та іншими банківськими 

вкладами, визначається с урахуванням оцінки кредитного ризику Товариством на звітну дату та 

контрактного строку дії фінансового інструменту.  

Якщо станом на звітну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного ризику за 

банківськими розміщеннями з моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки визначається 

виходячи з 12-місячних очікуваних збитків. У разі значного зростання кредитного ризику резерв під 

очікувані збитки визначається виходячи з очікуваних збитків протягом усього періоду існування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених в банках, та інших банківських 

вкладів, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи інформацію щодо індивідуальних 

рейтингів банків, що публікуються провідними рейтинговими агентствами у вільному доступі 

(Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявності більш ніж одного індивідуального  рейтингу, 

обирається найнижчий рейтинг. При відсутності у банку індивідуального рейтингу він обирається на 

рівні не вище суверенного рейтингу України.  Після визначення рейтингу банку на звітну дату за 

допомогою перехідної таблиці щодо середніх значень ймовірності дефолту контрагентів, що 

публікується агентством Standard&Poor`s або іншими міжнародними рейтинговими агентствами у 

вільному доступі, використовується значення ймовірності дефолту, як відсотку для нарахування резерву 

за активом (за необхідності зважуючи отриманий коефіцієнт резервування на термін фінансового 

активу).  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. 

Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення 

вартості, що обліковується як зменшення активів. 

Ризик управління капіталом 

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність 



Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим 

сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії 

розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і 

підтримку оптимальної структури капіталу. 

Структура капіталу Товариства включає в себе власний капітал, який включає статутний капітал 

(Примітка 16), додатковий вкладений капітал (Примітка 16), резервний капітал та нерозподілений 

прибуток. 

Товариство проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт фінансування, який розраховується як 

сума зобов'язань Товариства поділена на загальну суму власного капіталу і характеризує залежність 

Товариства від залучених засобів. 

 

 2019 2018 

Інші довгострокові зобов'язання                                                 12 197 7 659 

Торгова та інша кредиторська заборгованість                           183 039 360 027 

Разом зобов'язання 195 236 367 686 

Власний капітал                                                                             228 933  185 853  

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,9 2,0 

 

Товариство також проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань поділена на загальну суму капіталу та чистих зобов'язань.  

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та інша кредиторська заборгованість за 

вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів. 

Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику 

управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії 

розвитку. 

 

 2019 2018 

Інші довгострокові зобов'язання 12 197 7 659 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 183 039 360 027 

Мінус грошові кошти та короткострокові депозити  (295) (222) 

Чисті зобов'язання 194 941 367 464 

Власний капітал (Чисті активи) 228 933  185 853  

Капітал і чисті зобов'язання 423 874 553 317 

Коефіцієнт платоспроможності 0,46 0,66 

 

34. Події після звітної дати та затвердження фінансової звітності. 

На момент підписання даної фінансової звітності Товариство не мало будь-яких інших значних подій, які 

б потребували коригування фінансової звітності або додаткового відображення у примітках. 

Ця фінансова звітність була схвалена та затверджена до випуску 04 лютого 2020 року. 

 
Керівник        Макаренко Валентин Іванович 

      

      

Головний бухгалтер        Новікова Тетяна Павлівна" 

 

До п.30. Змісту: АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" у складі річної інформації розкриває фінансову 

звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: повний комплект 

річної фінансової звітності та повний комплект річної консолідованої фінансової звітності. При цьому 

річна фінансова звітність має містити консолідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором 

(аудиторською фірмою), та окремо свою власну фінансову звітність, підтверджену аудитором 

(аудиторською фірмою).  Для цілей формування повного комплекту річної фінансової звітності 

Товариства за 2019 рік, яка підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) у примітках до Змісту 

розкрито "Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної фінансової звітності 

акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31 грудня 2019 

року": 



"АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» станом на 

31.12.2019 р. 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»  

2020 р. 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 
Акціонерам та керівництву  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (далі – Товариство), що складається із: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.; 

 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.; 

 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.; 

 Звіту про власний капітал за 2019 р.; 

 Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові 

потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) балансова вартість основних засобів Товариства відображена в 

розмірі 189 595 тис. грн. на 01.01.2019 року та 200 021 тис. грн. на 31.12.2019 року. Товариством 

прийнято модель переоцінки для обліку основних засобів, яка вимагає проведення переоцінок, якщо 

залишкова вартість об’єкта суттєво (на 10% і більше) відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу, але не рідше, ніж один раз на три роки. Остання переоцінка основних засобів була 

проведена Товариством у 2012 році. Істотні економічні зміни, які відбулися після цієї дати, є факторами 

потенційних суттєвих змін у справедливій вартості основних засобів. За умов відсутності поточної 

незалежної оцінки, ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу 

цього питання на основні засоби Товариства балансовою вартістю 189 595 тис. грн. та 200 021 тис. грн. 

станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. відповідно. У зв’язку з цим, ми не змогли визначити, які саме 

корегування потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан)» станом 

на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний 

капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 

застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на параграф «Основні відомості про Товариство» розділу 1 «Загальна інформація» та 

розділ 32 «Фінансові інвестиції» Приміток до фінансової звітності Товариства за 2019 рік, що розкриває 



інформацію про наявність інвестицій в дочірні підприємства, зокрема, у Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ», яке з червня 2014 року перебуває на 

тимчасово окупованій території України. Товариство стверджує, що фінансові інвестиції у цінні папери 

інших та дочірніх підприємств знецінено та обліковуються за нульовою вартістю.  Висловлюючи нашу 

думку, ми не брали до уваги це питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які 

слід відобразити в нашому звіті. 

Операції з пов’язаними особами 

Материнською компанією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, Кіпр). Товариство входить 

до складу компаній групи «ІНТЕРПАЙП», до якої входять і інші промислові активи (підприємства), та 

відповідно має можливість здійснювати суттєві операції як з даними підприємствами, так і з 

материнською компанією. Повнота відображення таких операцій у фінансовій звітності Товариства та їх 

оцінка є значущими питаннями при проведенні нами аудиту поточного періоду. 

В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» лист щодо переліку пов’язаних осіб 

та провели його аналіз на повноту включення усіх сторін, які можуть бути визнаними пов’язаними сторонами. 

Нами проведено аналіз операцій, відображених Товариством у бухгалтерському обліку, на предмет наявності 

операцій з підприємствами і особами, розкритими управлінським персоналом як пов’язані сторони, та 

зіставили з даними, наведеними у Примітках до окремої фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

Інформація стосовно цього питання розкрита у розділі 30 «Операції з пов’язаними сторонами» Приміток 

до фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

Інші питання 

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був проведений іншим 

аудитором – ТОВ «АФ «ХАРКІВ», який 11.03.2019 р. висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової 

звітності.  

Інша інформація 

Звіт про корпоративне управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 

інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік (яка включає у складі 

Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 40
1
 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 

аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під 

час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до 

звіту. 

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень 

у звіті про управління та їх характер 
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з нашим 

аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при 

цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про управління і фінансовою звітністю 

Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на 

основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про 



управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве 

викривлення, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів здатність  Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 

або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 

умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 



застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті 

аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до Аудиторського 

звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 

безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на розділ 2 «Основа підготовки фінансової звітності» Приміток до 

фінансовій звітності за 2019 р., який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена 

виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої 

невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів 

здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 
Аудиторські оцінки 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми 

виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що 

перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства. 

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викривлення 

інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності так тестування підтверджувальної документації для того, 

щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед 

закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або 

виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 

- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським персоналом 

Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих 

аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти 

місяців від дати затвердження фінансової звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 

під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» під час 

планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням 

бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським 

персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку. 

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Товариства 

щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали 

місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь на наші запити управлінський 

персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є 

контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено 

найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство може включати змову, 



підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, 

які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту обмеження 

викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 

шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому 

обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання 

належних аудиторських процедур у відповідь ні ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо 

фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.  

В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, нами не встановлені факти 

щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету 

Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» за 2019 рік узгоджується із 

додатковим звітом для Аудиторського комітету, який ми надали 24.03.2020 р. 

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового партнера з 

аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту 

ТОВ «АФ «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності за 2019 рік та неаудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового партнера з 

аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із застереженням» та 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі 

послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у 

фінансовій звітності 

Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про управління 

та фінансовій звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» за 2019 рік, нами надавалися інші послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2019 

рік на виконання вимог статті 40
1
  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 

року № 3480-ІV (із змінами і доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» надавався 

згідно договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності, що полягає у перевірці даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства за 2019 рік з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та іншим законодавчим вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи 

внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, 

навіть якщо аудит належно спланований і виконаний відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 

14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     
Основні відомості про аудиторську фірму  

Повне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих 

документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 

20.09.1995 р. 



Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської 

Палати України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням 

Аудиторської Палати України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), 

згідно з рішенням Аудиторської Палати України; 

• Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, 

видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 

р., чинне до 31.12.2022 р.;  

• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, 

серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії 

свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який 

призначив суб’єкта аудиторської 

діяльності на проведення 

обов’язкового аудиту 

Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб’єкта 

аудиторської діяльності 

29 жовтня 2019 року 

Загальна тривалість виконання  

аудиторського завдання без 

перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які 

мали місце, та повторних 

призначень 

З 29 жовтня 2019 року по 25 березня 2020 року 

Дата і номер Договору про 

надання послуг з аудиту 

фінансової звітності 

Договору № 03/09/19  від 29 жовтня 2019 року. 

Дата початку проведення аудиту 29  жовтня 2019 року 

Дата закінчення проведення 

аудиту 

25  березня 2020 року 

Повне ім’я ключового партнеру із 

завдання з аудиту фінансової 

звітності 

– Остап’юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, виданий 

рішенням Аудиторської палати України №157 від 25 грудня 2005 

року, номер у Реєстрі АПУ – 102333. 

Повне ім’я аудиторів із завдання з 

аудиту фінансової звітності: 

– Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, виданий 

рішенням Аудиторської палати України №25 від 14 лютого 1995 

року, номер у Реєстрі АПУ – 101236. 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

 аудитора, є                                                 ____________________ Н.А. Остп’юк 

          (Сертифікат аудитора №006043 від 25.12.2005 р. 

           виданий рішенням АПУ №157 від 25 грудня 2005 р.) 



 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,  

           виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) 
 

        Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

25  березня 2020 р." 

 

До п.31. Змісту: Товариством не здійснювалися випуски боргових цінних паперів, виконання зобов'язань 

за якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом), тому річна фінансова звітність поручителя 

(страховика/гаранта) відсутня. 

До п.33. Змісту: у Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені 

акціонерами Товариства, тому інформація не розкривається. 

До п.34. Змісту: відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством тому така інформація не розкривається.  

До п.36. Змісту: відсутня інформація про випуски іпотечних облігацій - так як Товариство випусків 

іпотечних облігацій не здійснювало. 

До п.37. Змісту: відсутня інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття в тому числі 

інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 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; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного 

покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 

відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - так як Товариство випусків іпотечних 

облігацій не здійснювало. 

До п.38. Змісту: у Товариства відсутня 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 тому, що Товариство випусків 

іпотечних облігацій иа іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п.39. Змісту: відсутня інформація про випуски іпотечних сертифікатів - так як Товариство випусків 

іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п. 40. Змісту:  у Товариства відсутня Інформація щодо реєстру іпотечних активів, так як Товариство 

випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п.п.41-45. Змісту: Відсутня інформація про основні відомості про ФОН; Інформація про випуски 

сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Розрахунок вартості чистих 

активів ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифікати ФОН не випускало. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 

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) 

 454 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 38.32 - Відновлення відсортованих відходів 

 49.41 - Вантажний автомобільний 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 ДНІПРО", МФО 305749 

2) ІBAN 

 UA333057490000026009000009599 

3) поточний рахунок 

 UA333057490000026009000009599 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

5) ІBAN 

 UA333057490000026009000009599 

6) поточний рахунок 

 UA333057490000026009000009599 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Заготівля, переробка 

металобрухту чорних металів 

АВ №611303 12.10.2012 Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

 

Опис 

Згідно діючого законодавства даний вид ліцензії видається 

безстроково. Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої 

ліцензії немає оскільки ліцензія видана безстроково. У разі наявності 

потреби дія ліцензії буде подовжена. 

 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВТОРМЕТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32474002 

4) Місцезнаходження 

 вул. А. Ліньова, 81а, м. Луганськ, Україна, 91021 

5) Опис  

 АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є єдиним засновником ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" та володіє 100% часткою в статутному капіталі підприємства, що складає 

3 250 478 (три мільйони двісті п'ятдесят тисяч чотириста сімдесят вісім) гривень.  

Кожний учасник ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" має право: 

1) брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); 

3) одержувати копії затверджених балансів і звітів Товариства, а також на письмовий запит 

додаткову інформацію і довідки з питань, які пов'язані з діяльністю Товариства; 

4) вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції х питань діяльності Товариства; 

5) призначити і відкликати своїх представників на Загальні збори учасників; 

6) вийти з Товариства, попередивши про це Загальні збори учасників; 

7) продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства 

одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. При цьому Учасники 

Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно 

до розмірів своїх часток у статутному капіталі Товариства. 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до 

складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний 

капітал Товариства. 

Дочірнє підприємство ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" з червня 2014 року 

перебуває на території проведення антитерористичної операції (з 01.05.2018 року - територія 

проведення операції Об'єднаних сил).  

 

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14060626 

4) Місцезнаходження 

 вул. Біологічна, буд. 7, м. Харків, Україна, 61030 

5) Опис  

 АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є одним із засновників ТОВ "МЕТА" та володіє 

99,9% часткою в статутному капіталі підприємства, що складає 149 850,00 (сто сорок дев'ять тисяч 

вісімсот п'ятдесят) гривень. Основним видом діяльності ТОВ "МЕТА" є оброблення металевих 

відходів та брухту. 

Кожний учасник ТОВ "МЕТА" має право: 

1) брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства; 



3) одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського 

обліку та звітності; 

4) вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції з питань діяльності Товариства; 

5) в першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством; 

6) призначати та відкликати своїх представників на Загальні збори учасників; 

7) вийти з Товариства в порядку, встановленому Статутом; 

7) продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства 

одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. При цьому Учасники 

Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно 

до розмірів своїх часток у статутному капіталі 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 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

Биков Євген 

Дмитрович 

- Про вiдшкодування шкоди, 

заподiяної працiвником при 

виконаннi трудових обов'язкiв 

 

(7 546 891,82 грн) 

 

 

Розглядається у 

судi першої 

iнстанцiї 

Опис: 

- 

2 804/4832/17 Касацiйний 

адмiнiстративний 

суд Верховного 

Суду 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

Офiс великих 

платникiв ДФС 

- Про визнання дiй 

протиправними, визнання 

неправомiрним та скасування 

податкових повiдомлень-рiшень 

 

(182 780 019,00 грн) 

 

 

Касацiйна 

скарга 

залишена без 

руху 

21.03.2019р. 

Опис: 

- 

3 160/10964/19 Третiй апеляцiйний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

Офiс великих 

платникiв ДФС 

- Про визнання дiй 

протиправними, визнання 

неправомiрним та скасування 

податкових повiдомлень-рiшень 

 

(60 214 426,50 грн.) 

 

 

Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

позивача. 

Апеляцiйна 

скарга ДПС 

залишена без 

задоволення 

Опис: 

- 

4 804/14712/15 Третiй апеляцiйний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

Офiс великих 

платникiв ДФС 

- Про визнання дiй 

протиправними, визнання 

неправомiрним та скасування 

податкових повiдомлень-рiшень 

 

(5 654 125,00 грн.) 

 

Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

позивача. 

Апеляцiйна 

скарга на 



 користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

5 904/4994/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

ТОВ "IННОВАТОР 

СIСТЕМС" 

- Стягнення 4 415 610,20 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

6 904/6342/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Елiас-груп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 73 321,19 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

7 904/3773/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ 

"ТРАНС-ТЕХНОТО

РГ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 15 923,20 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

8 904/3776/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ 

"ТРАНС-ТЕХНОТО

РГ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 14 909,17 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

9 908/727/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

ТОВ "А-СТIЛЛ" - Стягнення 1 358 308,16 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

позивача 

Опис: 

- 

10 904/1737/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"НАВIМЕТ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 97 138,17 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 



вiдповiдача 

Опис: 

- 

11 904/1737/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"НАВIМЕТ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 97 138,17 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

12 904/4620/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"НАВIМЕТ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 111 246,11 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

13 904/4621/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"НАВIМЕТ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 93 313,19  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

14 904/871/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 875,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

15 904/874/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 890,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

16 904/2259/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 104 253,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 



Опис: 

- 

17 904/876/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 3 668,00  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

18 904/873/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 10 158,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

19 904/878/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ВКФ 

"IНФОКАР" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 13 121,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

20 904/948/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 4 735,00  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

позивача 

Опис: 

- 

21 904/925/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 635,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

22 904/955/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 4 371,00  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 



- 

23 904/937/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5, 210,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

24 904/947/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 3 596,75  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

25 904/929/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 272,00  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

26 904/933/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 480,00  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

27 904/930/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 4 625,50  грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

28 904/949/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 3 207,55 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 



29 904/943/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 3 644,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

30 904/2248/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 22 426,13 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

31 904/926/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 4 644,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

32 904/953/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 2 977,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

33 904/931/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 3 655,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

34 904/936/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 661,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

35 904/945/19 Господарський суд ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП - Стягнення 6 574,00 грн. Рiшення суду 



Днiпропетровської 

областi 

ДНIПРОВТОРМЕТ" першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

36 904/2167/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 32 527,19 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

37 904/952/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 4 911,92 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

38 904/924/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "Феррогрупп" АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 5 373,73 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

39 904/5205/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "СТАНДАРТ 

КОМПЛЕКТ" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 82 301,00 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

40 904/5271/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ТОВ "ТД 

МЕТТРЕЙД" 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

- Стягнення 69 206,62 грн. Рiшення суду 

першої 

iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 

41 904/4994/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ" 

ТОВ "IННОВАТОР 

СIСТЕМС" 

- Стягнення 4 415 610,20 грн. Рiшення суду 

першої 



областi iнстанцiї на 

користь 

вiдповiдача 

Опис: 

- 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Нараховано 

самостійно згідно 

уточнюючих 

декларацій,  

Державна фіскальна 

служба України 

Штраф, пеня Штраф - 53041грн. 

Пеня - 475370 грн. 

 

Опис: 

На користь Державної фіскальної служби України сплачено штраф у розмірі 53 041,00 грн. та 475 

370,00 грн. пені, згідно уточнюючих декларацій з податку на прибуток за 2017-2019р.р.  

2 Рішення №253/02, 

10.07.2019 

ДНІПРОВСЬКЕ 

ВІДДІЛЕННЯ 

УВДФССУ В 

ДНІПРОПЕТРОВСЬ

КІЙ ОБЛАСТІ 

Штраф Перераховано - 

11850,27 грн.  

Опис: 

Сплачено штраф ДНІПРОВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННЮ УВДФССУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

згідно рішення №253/02 від 10.07.2019 року, в сумі 11 850,27 грн.  

 

XІ. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Діюча в Товаристві організаційна структура управління передбачає централізацію 

функціональних зв'язків, що забезпечує безперебійну роботу основних цехів. У цих умовах 

кожна функціональна служба являє собою динамічну структурну одиницю, що забезпечена 

кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими ресурсами, що дає змогу 

маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'язки з централізованого 

обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.  

Скасовано відділ моніторингу і аналізу ринку; відділ оперативного контролю; 

контрольно-аналітичний відділ; відділ охорони та режиму; група контролю технічних засобів; 

сектор зв'язку. 

Створено: апарат комерційного директора, групу з відео спостереження та телефонії; групу з 

контролю за конкурентним середовищем; групу по забезпеченню економічної безпеки 

підприємства; групу по забезпеченню економічної безпеки виробничо-заготівельних цехів 

східного регіону; групу по забезпеченню економічної безпеки виробничо-заготівельних цехів 

західного регіону. 

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 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік склала 454 

осіб, а також  ТОВ "МЕТА" г. Харків 30 осіб. 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом на кінець 

2018 рік склала 22 осіб. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2018 

рік склала 8 осіб. 

Фонд оплати праці усіх працівників за 2017 рік склав 59 345,9 тис.грн. 



Фонд оплати праці усіх працівників за 2018 рік склав 75 651,8 тис.грн. 

Фонд оплати праці усіх працівників за 2019 рік склав 87 749,4 тис.грн. 

Фонд оплати праці усіх працівників ТОВ "МЕТА" за 2017 рік складає 3 068,4 грн. 

Фонд оплати праці усіх працівників ТОВ "МЕТА" за 2018 рік складає 3 713,0 грн. 

Фонд оплати праці усіх працівників ТОВ "МЕТА" за 2019 рік складає 4 534,8 грн. 

У 2018 році у порівнянні з 2017 роком відбулося збільшення фонду оплати праці на 16 305,9 тис. 

грн.  

У 2018 році у порівнянні з 2017 роком відбулося збільшення фонду оплати праці на 644,6 тис. 

грн. 

У 2019 році у порівнянні з 2018 роком відбулося збільшення фонду оплати праці на 12 097,6 тис. 

грн. 

У 2019 році у порівнянні з 2018 роком відбулося збільшення фонду оплати праці на 821,8 тис. 

грн. 

Зміни фонду оплати праці сталися за рахунок збільшення посадових окладів, доплат та       

надбавок.  

Розмір середньої заробітної плати у 2017 році складав 10 990 грн., в 2018 році 14 072 грн., 2019 

році 15 965 грн. 

Розмір середньої заробітної плати ТОВ "МЕТА" у 2017 році складав 6 895 грн., в 2018 році 8 799 

грн., 2019 році 12 596 грн. 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРСОНАЛУ:  

Освітня структура промислово-виробничого персоналу, в %:  

Вища - 33,33  

Середня-спеціальна - 21,23  

Професійно-технічна - 17,81 

Середня - 27,63  

ВІКОВА СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ, В %  

До 30 років - 15,07  

31-40 років - 32,20  

41-50 років - 20,7 

51-55 років - 12,78  

56-60 років - 11,64  

Старше 60 років - 7,54  

Середній вік на підприємстві - 44 роки.  

Організація оплати праці спрямована на забезпечення винагороди працівників за працю, 

залежно від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей, результатів 

праці і господарської діяльності структурного підрозділу, у яких робітники безпосередньо 

працюють. Постійно ведеться аналіз середньої заробітної плати всіх категорій працівників, 

відсотка виконання норм виробітку, чисельності працівників. Підприємство не має 

заборгованості з виплати заробітної плати та оплати податків у бюджет і позабюджетні фонди.  

Заробітна плата виплачується щомісяця без затримки.  

На 31.12.2019 р простроченої заборгованості по нарахуваннях з заробітної плати у позабюджетні 

фонди не існує. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА. 

Кадрова політика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб 

підприємства необхідною кількістю робітників та службовців відповідних професій та 

кваліфікації. Основні засади цієї політики, напрямки та порядок її реалізації знаходять 

відображення у колективному договорі та у розпорядчо-організаційних документах керівництва 

підприємства. Відповідно, на підприємстві плануються та здійснюються заходи з залучення, 

закріплення та підвищення кваліфікації кадрів.  

Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам на підприємстві 

проводиться планомірна робота по підвищенню кваліфікації працівників. Ця робота 



здійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і у сторонніх закладах фахової освіти. 

У 2019 році 482 працівника пройшли навчання у закладах "УК Дніпробуд", "УК 

Харьківжитлобуд", ДЗ "ДІПРО", ТОВ "ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ". 

Протягом 2019 року 31 робітнику-учню вперше присвоєні кваліфікаційні розряди, 39 

працівників опанували другу професію, підвищили кваліфікацію  412 робітників.   

Працівники підприємства, які виявили бажання отримати вищу освіту та працювати після цього 

на заводі, мають можливість укласти відповідний договір і навчатися у вузі за рахунок 

підприємства (у 2019 р. навчалося 5 осіб).  

З метою закріплення кадрів на підприємстві здійснюються заходи з адаптації новачків на 

виробництві, додаткового морального та матеріального заохочення фахівців провідних 

професій, створення для працівників сприятливих соціально-культурних та побутових умов. 

Так, зокрема:  

- підтримуються традиції наставництва, тобто закріплення за учнями та молодими робітниками 

досвідчених фахівців-наставників, які надають новачкам необхідну професійну допомогу та 

психологічну підтримку (у 2019 р. - 31 учням);  

Для задоволення інших, крім виробничих, інтересів робітників заводу (молоді, вперш усього) 

проводяться спортивні змагання (футбол, волейбол, тощо), екскурсії, святкування видатних дат 

та інше.  

З метою заохочення чинних працівників, перед усім - молоді, до професіонального 

самовдосконалення проводяться конкурси-змагання за звання "кращий за професією", у 2019 

році по 6 професіям. Переможці та учасники таких конкурсів отримують не тільки відповідну 

матеріальну винагороду, але й певні гарантії професійного зросту, усі інші учасники - неабиякі 

мотиви для подальшого поглиблення професійної майстерності. 

 

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 асоціація вторинних металів (УАВтормет). 

Місцезнаходження об'єднання: Україна, 02660, м. Київ, вул.М.Раскової, 15, 6-й поверх. 

Українська асоціація вторинних металів (УАВтормет) заснована у квітні 1999 року. 

Асоціація представляє інтереси понад 200 суб'єктів підприємництва, обсяг діяльності яких 

становить понад 75% обігу брухту й відходів чорних металів у країні. 

УАВтормет - недержавне некомерційне і неприбуткове об'єднання підприємств створене для 

підтримки й захисту інтересів своїх членів з урахуванням відповідних загальнодержавних 

інтересів. Враховуючи, що всі суб'єкти виробничої діяльності, які входять до складу Асоціації, 

не є державними, УАВтормет фактично є єдиним у країні діючим органом, що координує 

діяльність цього сектора економіки. 

Асоціація спрямовує свої зусилля в першу чергу на представництво та захист інтересів своїх 

членів в центральних та місцевих органах законодавчої і виконавчої влади, координацію 

діяльності суб'єктів господарської діяльності з металобрухтом на внутрішньому й зовнішньому 

ринках, інформаційне забезпечення своїх членів, першочерговість постачання металобрухту 

українському виробнику, збереження та поліпшення екологічної ситуації в Україні, сприяння 

підвищенню ефективності діяльності підприємств, зайнятих у сфері операцій з металобрухтом, 

їхньої конкурентноздатності, а також зменшення криміналу в цій сфері. Діяльність Асоціації 

спрямована також на зниження рівня корупції навколо господарської діяльності з 

металобрухтом, послаблення адміністративного тиску на підприємства, особливо на 

регіональному рівні. 

Асоціація бере активну участь в ініціюванні, підготовці та експертизі проектів законодавчих і 

інших нормативних документів, спрямованих на регулювання підприємницької діяльності з 

металобрухтом. Тісна взаємодія з Комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів 

України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством промислової 



політики України, іншими міністерствами й відомствами дозволяє узгодити багато питань , які 

ініціюють члени Асоціації. Водночас УАВтормет постійно проводить роботу щодо обмеження 

невиправданого адміністративного втручання в сферу господарювання з металобрухтом.  

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" вступило до Асоціації 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 самостійно здійснює господарську діяльність та не проводить спільної діяльності з 

іншими організаціями, підприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основні принципи облікової політики 

1. Інвестиції в дочірні  підприємства 

Дочірнє підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив. В 

консолідованому звіті про фінансовий стан фінансові інвестиції не відображаються, статті 

активу і пасиву материнського і дочірніх підприємств відображаються в загальній сумі за 

винятком внутрішніх розрахунків. Статутний капітал відображається у розмірі статутного 

капіталу материнського підприємства. 

У консолідованому звіті про сукупний дохід відображається загальний результат діяльності 

материнського та дочірніх підприємств за винятком всіх внутрішніх операцій. Нереалізовані 

прибутки та збитки, що виникають в результаті операцій між материнським та дочірніми 

підприємствами елімінуються. 

Фінансова звітність дочірніх підприємств підготовлена за той самий період, що й звітність 

материнського підприємства. При необхідності, робляться коригування для приведення у 

відповідність облікових політик з обліковою політикою материнського підприємства. 

2. Інформація за сегментами 

Інформація за сегментами подається на основі бачення її керівництвом і стосується частин 

Товариства, які визначені як операційні сегменти. Операційні сегменти визначаються на основі 

внутрішніх звітів, які подаються вищому органу операційного управління Товариства. 

Товариства визначило, що її вищим органом операційного управління є представники її вищого 

керівництва, і внутрішні звіти, які вище керівництво використовує для нагляду за операційною 

діяльністю і ухвалення рішень щодо розподілу ресурсів, служать основою для подання цієї 

інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів здійснюється так само, як і ця консолідована 

фінансова звітність. 

На основі поточної структури управління Товариство виділила такі звітні сегменти: 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація від переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалізація товарів Перепродаж металобрухту 

  

Товариство не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, 

оскільки вищий орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей 

ухвалення рішень. 

3. Функціональна валюта та перерахунок іноземної валюти 



Консолідована фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є 

функціональною валютою та валютою представлення Товариства. Операції в іноземних валютах 

перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату здійснення операції. Монетарні 

активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну 

валюту по курсу на балансову дату. Всі курсові різниці відображаються у складі прибутку або 

збитку. Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по 

курсу на дату їх первісного визнання. 

4. Визнання виручки 

Товариство здійснює облік доходів від реалізації (виручки) відповідно до вимог МСФЗ 15 

«Дохід від договорів з клієнтами». 

При створенні/укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з 

замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як: 1) 

товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними; 2) серія окремих товарів або 

послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов’язання 

щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 

передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товриство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє 

зобов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

• клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі 

виконання;  

• виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

• виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для 

Товариства і Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, 

завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо 

виконання повністю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає такі категорії: 

• Дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

• Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

• Дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати 

право в обмін на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання 

за контрактом).  

У випадку доходів сплачених авансом в іноземній валюті, дохід від реалізації визнається в сумі, 

визначеній за курсом іноземної валюти на дату отримання авансу.  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на 

додану вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство визначає доходи майбутніх періодів як грошові кошти, отримані Товариством до 

моменту надання ним послуг або виконання робіт, які, як очікується, Товариство буде надавати 

протягом декількох звітних періодів у майбутньому. 

Як доходи майбутніх періодів є договірними зобов’язання за МСФЗ 15. 

Процентний дохід 

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними 

фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує 

очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку 

використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої 

балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до 

складу фінансового доходу у звіті про сукупні прибутки та збитки. 



Дохід від оренди 

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується на 

прямолінійній основі протягом строку оренди.  

5. Податки 

Податок на додану вартість 

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

вартість(ПДВ), крім таких випадків: 

1. ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим 

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

частина витратної статті, залежно від обставин; 

2. Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної 

у звіті про фінансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до 

статей, відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 

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

відшкодування, розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік, з 

використанням ставок оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-яких 

коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати також 

включає будь-яке податкове зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 

законодавством на основі оподатковуваного доходу, який визначається як різниця між доходом 

та витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, відображеного в 

податкових деклараціях. В 2019 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18% 

(відповідно у 2018 - 18%). Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній 

періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам або підлягає 

відшкодуванню податковими органами. 

Відстрочений податок на прибуток 

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

складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та 

їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, 

за винятком: 

1. ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання 

гудвілу, активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням 

підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на 

оподатковуваний прибуток або збиток; та 

2. оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 

підприємства та спільну діяльність, коли час сторнування тимчасової різниці 

контролюється Товариством та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде 

сторнована в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових податкових різниць, що 

підлягають вирахуванню та невикористаних податкових активів і невикористаних податкових 

збитків перенесених на наступні періоди, якщо ймовірне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковувані тимчасові різниці, а 

також перенесені на наступні періоди невикористані податкові збитки, за винятком наступних 

ситуацій: 



1. коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими різницями, що 

підлягають вирахуванню, виникає від первісного визнання активу чи зобов'язання в 

господарській операції, що не є об'єднанням підприємств, та під час здійснення операції 

не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

2. щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями 

в дочірні, асоційовані підприємства та спільну діяльність, у випадку, коли існує 

ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових 

активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання 

достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого 

податкового активу. 

Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну 

балансову дату й визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дозволить реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення 

зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, 

передбачених Податковим кодексом. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які відображаються не в звіті про 

прибутки та збитки, розраховується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний 

зі статтями, які відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі 

капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку 

при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок 

поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання 

стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

6. Пенсійні та інші виплати персоналу 

Державна пенсійна програма 

Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників 

згідно ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про 

прибутки та збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й 

відповідна сума заробітної плати. 

Окрім того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми 

за пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Товариства, які працювали у 

шкідливих умовах (перелік професій: „Список І“ та „Список ІІ“) і, відповідно, отримали право на 

достроковий вихід та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із 

пенсійним законодавством України та разову виплату працівникам, що виходять на пенсію, 

згідно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

1. Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам 

товариства, які працюють у шкідливих умовах праці згідно з законодавством України. 

2. Разова виплата працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових 

окладів, в залежності від стажу робітника, згідно колективного договору. 

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих 

одиниць, що застосовується до всіх працівників, які залучені до програми. 

Актуарні прибутки та збитки а також вартість раніше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складі іншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику 



при розрахунках сум, пов’язаних із зобов’язаннями з пенсійного забезпечення на кожну звітну 

дату. Фактичні результати можуть відрізнятися від відповідних оцінок на певну дату. 

7. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 

7.1. Фінансові активи 

Товариство здійснює облік фінансових активів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс 

транзакційні витрати. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому 

визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, 

коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива 

вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на 

відкритих ринкових даних. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 

одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to 

Collect and Sell); і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не 

оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим 

активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли 

Товариство набуває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за 

справедливою вартістю в момент визнання. 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка 

не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна 

відображатися у складі оборотних активів.  

Короткострокова дебіторська заборгованість (контрактний строк погашення якої становить 

менше 12 місяців) первісно визнається Товариством за ціною операції. У випадку 

довгострокової заборгованості, Товариство оцінює таку заборгованість при первісному визнанні 

за справедливою вартістю (у випадку якщо справедлива вартість дебіторської заборгованості 

несуттєво відрізняється від  відповідної ціни операції, Товариство оцінює таку дебіторську 

заборгованість за ціною операції). 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та інші 

фінансові інструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років жоден з 

фінансових активів Товариства не був віднесений до категорії "фінансові активи, оцінювані за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку", інвестиції наявні 

для продажу, інвестиції, утримувані до погашення або як похідні інструменти призначені для 

хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцінка. 

Після первісного визнання ведеться подальший облік за амортизованою вартістю.. Різниця 

між справедливою вартістю фінансового активу при початковому визнанні та номінальною 

вартістю фінансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього терміну дії 

фінансового активу. 

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента 

мінус погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів – 

мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані 

відсотки включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні 

та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної 



відсоткової ставки. Нараховані відсоткові доходи та нараховані відсоткові витрати, в тому 

числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі 

комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не 

відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про 

фінансовий стан. 

У випадку, якщо фінансовий інструмент є короткостроковим, тобто має термін погашення до 

кінця звітного періоду (року), то збитки від первісного визнання фінансового активу 

повністю амортизуються у звітному періоді. 

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:  

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з установленими або 

обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання 

такі фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням 

методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована 

вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних 

або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу 

доходів від фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, 

визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі витрат із інших операційних витрат. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, 

класифіковані як наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою 

вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; кредитів і дебіторської 

заборгованості; інвестицій, утримуваних до погашення. Після первісного відображення в обліку 

фінансові активи наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, при цьому 

прибутки та збитки відображаються як інший сукупний дохід у складі капіталу до моменту 

вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі 

капіталу, визнається в звіті про прибутки та збитки як інший дохід, або зменшення корисності, у 

цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі капіталу, 

визнається в звіті про прибутки та збитки як витрати з фінансування. 

Товариство оцінило свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості 

припущення про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 

Товариство не в змозі здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків 

для них, і наміри керівництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, 

Товариство в рідких випадках може ухвалити рішення щодо перекласифікації таких фінансових 

активів. Перекласифікація до категорії позик і дебіторської заборгованості дозволяється у тому 

випадку, якщо фінансовий актив задовольняє визначенню позик і дебіторської заборгованості, і 

при цьому Товариство має можливість і має намір утримувати ці активи в осяйному 

майбутньому або до погашення. 

У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії "наявні для продажу", 

пов'язані з ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі 

прибутку або збитку протягом строку інвестицій, що залишився, із застосуванням ефективної 

процентної ставки. Різниця між новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових 

потоків також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, із 

застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив 

знецінився, сума, відображена у капіталі, перекласифіковується до звіту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих 

фінансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, 

на момент закінчення торгів на дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають 

активного обігу на ринку, визначається з використанням методик оцінки. Інвестиції в 

інструменти капіталу, які не котируються на ринку, і справедлива вартість яких не може бути 



достовірно оцінена, відображаються за собівартістю. 

Визнання фінансового активу (або, при необхідності, частини фінансового активу або частини 

групи подібних фінансових активів) припиняється у випадку: 

1. закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

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

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

третій особі без суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) 

передало практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передало, 

ані зберегло за собою практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому 

передало контроль над активом. 

Якщо Товариство передало усі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклало 

транзитну угоду і при цьому не передало, але і не зберегло за собою, практично всіх ризиків та 

вигод від активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тій мірі, в 

якій Товариство продовжує свою участь у переданому активі. 

У цьому випадку Товариство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і 

відповідне зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені 

Товариством. 

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

таких величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись від Товариства. 

7.2. Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового 

активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів 

вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті 

однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання "випадку 

понесення збитку"), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим 

активом або групи фінансових активів, що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення 

можуть включати зазначення того, що боржник або група боржників зазнають істотних 

фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно 

здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що з 

ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до 

таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних 

майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна 

обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному 

взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів. Збитки від зменшення 

корисності визнаються в звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших операційних 

витрат. 

Згідно з МСФЗ 9 фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки.  

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під 

очікувані кредитні збитки, розраховані на весь строк дії фінансового активу відповідно до 

вимог МСФЗ 9, незважаючи на оцінку кредитного ризику Товариством. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської 

заборгованості визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу 

класифікації дебіторської заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її 

непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву. Ставка 

резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної 

інформації щодо прострочень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує 

очікувані зміни в погашенні дебіторської заборгованості внаслідок макроекономічних змін, 

платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Залишок резерву сумнівних боргів на дату 

звітності не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 



У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних 

боргів під такі суми може розраховуватися на підставі індивідуального розрахунку, що 

враховує обставини та можливість отримання коштів від цих контрагентів. 

Фінансові активи, що обліковуються, за амортизованою вартістю 

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство 

спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально 

значимих фінансових активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально 

значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально 

оцінюваного фінансового активу відсутні, незалежно від його значимості, вона включає цей 

актив до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а 

потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінювані 

на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, 

не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. 

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як 

різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків (без обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були 

понесені). Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за 

первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за 

позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення являє собою 

поточну ефективну ставку процента. 

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

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

балансовою вартістю триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для 

дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні 

доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. 

Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична 

перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або 

передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від 

знецінення збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання 

знецінення, сума раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом 

коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту 

згодом відновлюється, сума відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про 

сукупні прибутки та збитки. 

Фінансові активи, наявні для продажу, що відображаються, за собівартістю 

При зменшенні корисності дольових фінансових інструментів, що не котируються на біржі, які 

не відображені за справедливою вартістю так як їх справедлива вартість не може бути 

достовірно визначна, сума збитку визначається як різниця між поточною балансовою вартістю 

та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків продисконтованих по поточній 

ринковій ставці відсотку по подібним активам. 

7.3. Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності зобов’язання визнаються, якщо 

одночасно спостерігаються дві умови: 

• оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена;  

• існує вірогідність зменшення майбутніх економічних вигод в майбутньому внаслідок 

погашення зобов’язання. 

Первісне визнання торговельної та іншої кредиторської заборгованостей проводиться за 

справедливою вартістю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцією. При визначенні 

справедливої вартості Товариство відштовхується від суми, узгодженої між Товариством і 

постачальником і зазначеної в рахунку від постачальника (договорі з постачальником) та 



аналізує наявність ознак, що можуть свідчити про відхилення суми в рахунку від справедливої 

вартості. 

Для класифікації зобов’язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення 

зобов’язань у відповідності до умов договору та її співвідношення не з датою визнання 

зобов’язань, а з датою балансу. 

При цьому, якщо на дату балансу зобов’язання, яке раніше було відображене як довгострокове, 

підлягає погашенню протягом наступного року, то його суму слід віднести до складу поточної 

заборгованості по довгострокових зобов’язаннях. 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком 

погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку 

погашення оцінюється за собівартістю. 

Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими 

зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також 

по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 

також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо 

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

Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, 

така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок 

визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки 

та збитки. 

Згортання фінансових інструментів 

Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі 

здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних 

сум та наміру здійснити розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з 

погашенням зобов'язання. 

7.4. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних 

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

дилерів (котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких 

позицій), без вирахування витрат за угодою. 

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива 

вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть 

включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, 

використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих 

грошових потоків або інші моделі оцінки. 

При оцінці справедливої вартості фінансового активу або зобов’язання Товариство застосовує, 

наскільки це можливо, наявні ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних 

рівнів ієрархії справедливої вартості залежно від вихідних даних, що використовуються в 

рамках відповідних методів оцінки згідно с МСФЗ (IFRS) 13. 

8.Основні засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобів, якщо існує ймовірність того, що 

Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його 



може бути достовірно визначена. 

Первісна вартість включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не 

відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які 

безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, 

необхідний для експлуатації. Вартість активів, створених власними силами, включає 

собівартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих 

накладних витрат. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є 

його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена 

амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів 

переоцінюються, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від 

його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту 

саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей 

об'єкт.  

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується пропорційно до зміни 

валової балансової вартості активу (балансова вартість активу після переоцінки дорівнює 

переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному капіталі, переноситься до 

нерозподіленого прибутку поступово за період використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподіленого прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується на 

переоціненій балансовій вартості активу та амортизацією, що базується  на первісній вартості 

активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних 

засобів. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання 

економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про 

прибутки і збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. При 

проведенні кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у складі балансової 

вартості основних засобів як замінена вартість, за умови відповідності критеріям визнання 

активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за 

прямолінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання 

відповідних активів: 

 

 

 Строк корисного використання, років 

Будівлі та споруди 15 - 25 років 

Передавальні пристрої 10 - 15 років 

Машини і обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інструменти, пристрої і інвентар 4 - 10 років 

Інші основні засоби 5 - 15 років 

  

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та 

обліковується по собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. 

Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, доки відповідний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацію. 

9. Оренда 



Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на 

базі аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно 

встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та 

чи переходить право використання активу в результаті даної операції. 

Фінансова оренда (лізинг), за якою до Товариства переходять практично усі ризики і вигоди, 

пов'язані з володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди 

у сумі справедливої вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі 

дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між 

вартістю фінансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути 

фіксованої ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартість фінансування 

відображається безпосередньо у звіті про прибутки та збитки. Фінансова оренда  на  

підприємстві відсутня. 

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки 

на прямолінійній основі протягом усього строку оренди. 

10.Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом 

активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання 

відповідно до намірів Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості 

такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в 

якому вони були понесені. Витрати на позики включають процентні витрати та інші витрати, 

понесені Товариством у зв'язку з позичанням коштів. 

11.Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного 

визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю 

за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні 

активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного 

використання, та оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрати 

корисності. Згідно з обліковою політикою підприємства строки корисного використання 

становлять: 

1. Програмне забезпечення  – 1-5 років; 

2. Інші нематеріальні активи – 1-10 років. 

12. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 
Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за 

найменшим із двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на продаж. Необоротні активи та групи вибуття класифікуються як утримувані для 

продажу, якщо їх балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції 

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

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

продані в своєму поточному стані. Керівництво повинно мати твердий намір здійснити продаж, 

відносно якої повинно очікуватися відповідність критеріям визнання в якості завершеної 

операції продажу протягом одного року з дати класифікації. Дочірнє підприємство, придбане 

виключно з метою перепродажу, класифікується Товариством як необоротні активи (припинена 

діяльність або ліквідаційна група) утримувані для продажу. 

У звіті про сукупний дохід за звітний період, а також за порівняльний період минулого року, 

доходи та витрати від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів та витрат від 

діяльності, що триває, зі зниженням до рівня прибутку після оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (після відрахування податків) відображається у звіті про сукупний дохід. 

Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не 

підлягають амортизації. 

13. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  



При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась по 

середньозваженій собівартості. Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття 

здійснювалось за цінами продажу. 

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської 

діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукції до готовності, та витрат на її реалізацію. 

14. Зменшення корисності не фінансових активів 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисності 

активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на 

зменшення корисності, Товариство виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. 

Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: 

справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат 

на реалізацію, та вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу 

визначається для окремого активу, крім випадків коли актив не генерує потоки грошових 

коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються іншими активами або групами 

активів. 

Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив 

вважається знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці 

вартості використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, 

властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію 

застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними 

коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої вартості. Збитки від 

зменшення корисності активів визнаються в окремому рядку у звіті про прибутки та збитки за 

винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату Товариство визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення 

корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується відшкодована сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше 

визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни 

в оцінках, які використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після 

останнього визнання збитку від зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість 

активу збільшується до його відшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати 

балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо 

в попередні роки не був би визнаний збиток від зменшення корисності. Таке відновлення 

вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за виключенням випадків, коли актив 

враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку відновлення вартості 

враховується як приріст вартості від переоцінки. 

Товариство також перевіряє на зменшення корисності гудвіл, що визнається при об’єднанні 

бізнесу. Це актив, який представляє майбутні економічні вигоди, які виникають в результаті 

придбання інших активів внаслідок об’єднання бізнесу, що не можуть бути окремо визначені 

або визнані. Гудвіл не генерує грошових потоків незалежно від інших активів або групи активів 

і часто забезпечує надходження грошових коштів від декількох одиниць, що генерують грошові 

кошти. Товариство перевіряє зменшення корисності одиниці, що генерує грошові кошти і на яку 

був розподілений гудвіл, щорічно, а також тоді, коли з’являється будь-яке свідчення можливого 

зменшення корисності такої одиниці. Товариство перевіряє шляхом порівняння балансової 

вартості цієї одиниці, до якої включається гудвіл, з сумою її очікуваного відшкодування. Якщо 

балансова вартість цієї одиниці перевищує суму її очікуваного відшкодування, то Товариство 

визнає збитки від зменшення корисності. 

15. Передплати видані 



Передплати постачальникам послуг відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках та 

договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. 

Резерв зменшення корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, 

що Товариство не отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих 

передплат. Сума резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що 

може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні 

прибутки та збитки в складі інших операційних витрат. 

16. Грошові кошти та короткострокові депозити 

Грошові кошти, представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на 

банківському рахунку, готівки в касі. З метою складання консолідованого звіту про рух 

грошових коштів грошові кошти. 

17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання 

може бути достовірно оцінена. Якщо Товариство очікує, що забезпечення повністю або 

частково буде відшкодоване, наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування 

визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. 

Витрати що відносяться до нарахування резерву відображаються у звіті про сукупні прибутки та 

збитки за вирахуванням відшкодування. 

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається 

шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки 

дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а 

також, за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні 

дисконтування, збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як 

фінансові витрати. 

18. Потенційні активи та зобов'язання 

Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках 

до фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є 

вірогідним. Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте 

розкриваються у примітках до фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять 

економічні вигоди, є вірогідним, та суми таких потоків можуть бути визначені. Інформація про 

потенційні зобов'язання розкривається у звітності за винятком випадків, коли можливість 

відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є маловірогідною. 

 

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 "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" - спеціалізується на заготівлі і 

переробці металобрухту чорних металів, підготовці металошихти, а також переробці 

сталеплавильних шлаків. 

Основним видом продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше 

відсотків доходу за звітний рік, є брухт чорних металів. Протягом звітного року обсяг 

виробництва та реалізації цього основного виду продукції склав:  

1. Обсяг виробництва: 

- брухт чорних металів - 17 183 тонн, що у грошовій формі становить 97 186 тис.грн, що складає 

28,3% до всієї виробленої продукції; 

- послуги з переробки та перезгузу давальницької сировини - 783 951 тонн, що у грошовій формі 

становить 246 542 тис.грн., що складає 71,7% до всієї виробленої продукції.  

2. Обсяг реалізованої продукції: 

- брухт чорних металів склав 709 240 тонн, що у грошовій формі становить 4 300 130 тис.грн., 

що складає 93,9% до всієї виробленої продукції.  

- послуги з переробки та перезгузу давальницької сировини - 783951 тонн, що у грошовій формі 

становить 246542 тис.грн., що складає 5,4% до всієї виробленої продукції.  

У 2019 році Товариство не реалізовувало продукцію на експорт.  

Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін, але на пряму залежить від 

функціонування металургійної галузі взагалі.  

 

ПРО ОСНОВНІ РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛІЄНТІВ.  

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є спеціалізованим підприємством по заготівлі та 

переробці брухту чорних металів. Відповідно до технологічних процесів підприємство виробляє 

підготовлений до використання металургійними підприємствами продукт - брухт чорних 

металів.  

Перероблений металобрухт, тобто підготовлений до безпосереднього плавильного процесу є 

особливо цінним продуктом для металургійної переробки та відвантажується на металургійні 

підприємства України і за межі України. Основними споживачами металобрухту на території 

України є ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", ПАТ "АрселорМіттал Кривий 

Ріг", ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", Маріупольський МК, МК 

"Азовсталь", ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", ТОВ "Електросталь".  

Основним клієнтом та споживачем продукції Товариства в 2019 році, через якого отримано 10% 

і більше доходу, є ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ". У загальному обсязі 

доходів частка операцій з ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" становить 99%. 

 

ОСНОВНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМІТЕНТА ЩОДО 

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ.  

Основними ризиками в діяльності Товариства є нестабільна економічна ситуація в країні, 

конкуренція, різка зміна цін на металобрухт на металургійних комбінатах, відсутність сировини.  

Основними заходами емітента щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є: 

розширення ринків збуту шляхом залучення до клієнтської бази нових металургійних 

підприємств, пошук нових постачальників сировини для перероблення, своєчасний моніторінг 

цін на комбінатах України.  

Також на підприємстві наявні: 

- виробничі ризики, які пов'язані з різноманітними порушеннями у виробничому процесі або в 

процесі поставок сировини, матеріалів. Заходами зі зниження виробничих ризиків є діючий 

контроль над виробничим процесом та посилення впливу на постачальників шляхом їх 

дублювання;  

- комерційні ризики пов'язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів 



та ємкості ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренції та ін.).  

Комерційні ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, 

створення ділерської мережі, раціональна цінова політика, рекламні заходи та ін.;  

- фінансові ризики наявні постійно та представлені здебільшого інфляційними процесами, які 

можуть бути знижені шляхом створення фінансового менеджменту на підприємстві, робота з 

покупцями на умовах передплати та ін.  

- правові ризики, пов'язані зі зміною правил митного контролю і мит, зміною валютного 

регулювання, податкового законодавства. Правові ризики у Товаристві можуть виникнути у 

результаті введення режимів ліцензування, квотування і регулювання цін, застосування 

обмежень державного регулювання як експортних поставок, так і поставок на внутрішній ринок.  

Не зважаючи на всі проблеми по заготівлі металобрухту, Товариство намагається зберегти 

досягнуті результати та збільшити прибуток. 

 

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ ЕМІТЕНТ.  

Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів купівлі-продажу та 

відповідних контрактів. Всі контракти, що укладають Товариством на поставку продукції та 

надання послуг, складені з дотриманням вимог українського законодавства та з урахуванням 

вимог законодавства країни замовника. У контрактах погоджені всі основні умови: 

номенклатура продукції або послуг, що поставляється, ціни, строки й умови поставки, 

гарантійні зобов'язання, порядок врегулювання спорів та інше.  

Методи продажу продукції Товариства:  

- персональні продажі - особисті контакти торгового персоналу з потенційними покупцями з 

метою здійснення продажу. Здійснюються за допомогою пропозиції до співпраці, проведення 

консультацій, ведення ділових переговорів, участь у трендерах, укладання угод, тощо;  

- безпосередня пряма робота з замовниками та постачальниками, укладення відповідних 

договорів на виконання робіт.  

У розрізі регіональних каналів збуту за останні два роки український ринок збуту є переважним 

та виключним.  

 

ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ ТА ДИНАМІКУ ЦІН.  

Основним джерелом сировини є амортизаційний брухт підприємств України. Імпортна складова 

в частині постачання сировини для Товариства відсутня. Основними постачальниками сировини 

та матеріалів для організації виробничого процесу на АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за 

звітний період є:  

1. ТОВ "ЗАХІДВТОРЛОМ" 

2. ТОВ "ВФК МЕГА"  

3. ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" 

4. ТОВ "АРГО КАПІТАЛ" 

5. ТОВ "ВКФ "ІНФОКАР" 

Альтернативними постачальниками сировини є численні промислові підприємства України.  

Джерела сировини у майбутньому мають тенденції до скорочення. Тому Товариство активно 

розширює вплив своїх регіональних виробничо-заготівельних підрозділів та розширює роботу 

безпосередньо з брухтоутворюючими підприємствами.  

Альтернативними постачальниками сировини можуть вважатися, на перспективу, також країни 

сусіди, які в цей час є нетто - експортерами.  

Основних змін у частині постачальників сировини за звітний період не відбулося. Це зумовлено 

широким колом постачальників та відсутністю серед них постачальників які мають істотний 

вплив. Це дозволяє досягати зменшення ризиків впливу від постачальників на загальний обсяг 

закупівель.  

З початку 2019 року ціни на сировину мали не стійкий характер. Імпортна складова у загальних 

обсягах витрат Товариства не займає ключової ваги. 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА, В 

ЯКІЙ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТ, РІВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, НОВИХ ТОВАРІВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ. 

Група ІНТЕРПАЙП в Україні - це вертикально-інтегрована компанія металургійної галузі, яка 

включає 5 високотехнологічних заводів, у тому числі АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ". 

Така структура компанії дозволяє контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва: 

від заготівлі сировини до поставки готової продукції. 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" -  один з найбільших переробників металобрухту в 

Україні. Виробничі потужності підприємства мають можливість забезпечити переробку брухту в 

кількості 1350 тис. т. на рік. Основним споживачем продукції АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" є новий високотехнологічний електросталеплавильний комплекс - 

металургійний завод "ДНІПРОСТАЛЬ".  

Гірничо-металургійний комплекс України був і залишається ключовим сектором промисловості, 

що тісно пов'язаний з іншими галузями вітчизняної економіки. У 2015 році внаслідок украй 

несприятливої кон'юнктури на світових ринках збуту та внутрішньої необхідності у проведенні 

антитерористичної операції (далі - АТО) українські підприємства ГМК опинилися у 

надзвичайно складній ситуації.  

За даними World Steel Assocіatіon, у 2019 році світова виплавка сталі збільшилася у порівнянні з 

2018 роком на 3,4%, до 1 869,9 млн. т. Виробництво сталі в Україні у 2019 році зменшилось на 

1,2% до 20,8 млн. т., що зберігає за країною 13-ту позицію у рейтингу найбільших виробників 

сталі. 

На виробничі показники України у 2019 році негативно вплинули як ситуація на глобальному 

ринку, а саме падіння цін на сталь, підвищення цін на ЗРС, так і внутрішні фактори: зростання 

тарифів державних монополій (УЗ, "Укренерго"), ревальвація гривні. За оцінкою GMK Center, 

ревальвація гривні призвела до збільшення витрат металургійних підприємств на 390 млн. дол. 

Металобрухт - стратегічно важлива сировина для металургів, які, нарівні з агротрейдерами та 

експортерами продуктів харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготівлі металобрухту в 2019 році склали 3,05 млн. т. проти 3,66 млн. т. попереднього 

року (скорочення на 16,6%). Розробка існуючих джерел металобрухту потребує додаткових 

матеріальних і трудових витрат, котрі не завжди рентабельні і залежать від цінової кон'юнктури 

ринку, експортних можливостей і законодавчих рішень. Дані фактори проявились у 2019 році у 

вигляді виснаження легкодоступних джерел сировини, зниження закупівельних цін в 

доларовому еквіваленті та виходу з ринку частини підприємств, орієнтованих на експорт, що 

стало причиною скорочення заготовки металобрухту. 

У 2019 році експорт металобрухту зменшився майже у 8 разів, порівнюючи з попереднім роком, 

до 41 тис. т. проти 318 тис. т. у 2018 році. Країнами-імпортерами українського металобрухту 

були Туреччина, Нідерланди та Німеччина. Скорочення поставок сировини на експорт 

обумовлене підвищенням експортного мита з 42 до 58 євро/т, що зробило даний вид діяльності 

нерентабельним. 

У 2019 році імпорт металобрухту вперше за останні 10 років перевищив експорт та склав 49,9 

тис. т., що вище показника попереднього року на 17,1%. Найбільшими постачальниками 

металобрухту в Україну стали Туреччина, Російська Федерація та Нідерланди. 

Українські металурги були змушені нарощувати закупівлю металобрухту з зовнішніх джерел на 

тлі низької продуктивності внутрішньої заготівлі. Обсяги старого металобрухту поступово 

виснажуються, у той час як темпи утворення нового надто низькі через недостатній розвиток у 

країні металообробки, низькі обсяги виробництва машин і станків. 

Певний оптимізм щодо прогнозу розвитку ломозаготівлі вносить законопроект про детінізацію 

ринку металобрухту, який має усунути надмірні бюрократичні процедури і вимоги до пунктів 

прийому металобрухту та сприяти збільшенню інвестицій у галузь переробки металобрухту. 

Конкурентна позиція Товариства на ринку продажів є доволі стійкою за рахунок продажу 



продукції яка є дефіцитною, як на українському так і світовому ринку споживання 

металобрухту. Підтримка Товариства на ринку продажу здійснюється за рахунок стійкого 

споживання металобрухту ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ". Конкурентною 

перевагою Товариства є також виготовлення високоякісного продукту з високими якісними 

показниками.  

Конкурентними перевагами Товариства на ринку закупівель сировини є його заготівельна 

мережа в основних регіонах України. Основними конкурентними перевагами Товариства у 

роботі з клієнтами є надання сервісу по автомобільним перевезенням сировини, індивідуального 

підходу до клієнтів та інше.  

Серед основних конкурентів Товариства слід виділити наступні підприємства: ПАТ 

"АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 

Маріупольський МК, МК "Азовсталь", ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", 

ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", ТОВ "Електросталь". Серед 

іноземних численних конкурентів можливо виділити ПАТ "МОЛДАВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД". 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.  

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - спеціалізується на заготівлі і переробці металобрухту 

чорних металів, підготовці металошихти, а також переробці сталеплавильних шлаків. 

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

- зниження витрат на виробництво, 

- впровадження нової техніки і технології. 

 По зниженню витрат на виробництво впроваджується, встановлення приладів контролю витрат 

енергоресурсів та контролю роботи обладнання. 

В цілому Товариство планує реалізувати в 2020 році 686,9 тис. тонн готової продукції, при 

цьому планується, що чистий дохід Товариства від реалізації продукції складе 3 873,1 млн. грн. 

Також планується переробити 706,1 тис. тонн металобрухту, на капітальні ремонти планується 

витратити 64,5 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 протязі 2019-2018 рр. було проведено ряд заходів по впровадженню у виробництво гнучких 

технологічних процесів на основі модернізації діючого обладнання, відновленню не 

використовуваного та придбання нового обладнання. За останні п'ять років були придбано таких 

активів на суму 61490  тис. грн., у 2016 році - 3 767 тис.грн., у 2017 році - 8 760 тис. грн.,  у 

2018 році -17620 тис. грн. .,  у 2019 році -31343 тис. грн.  За останні п'ять років були відчужені 

активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби:  

- 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. 

- 2019 р. - на суму 341 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 засобів, якщо існує ймовірність того, що 

Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його 

може бути достовірно визначена. 

Первісна вартість включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не 

відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які 

безпосередньо пов'язані з доставкою об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, 

необхідний для експлуатації. Вартість активів, створених власними силами, включає 

собівартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих 

накладних витрат. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є 

його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена 

амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів 

переоцінюються, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від 

його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту 

саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей 

об'єкт.  

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується пропорційно до зміни 

валової балансової вартості активу (балансова вартість активу після переоцінки дорівнює 

переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному капіталі, переноситься до 

нерозподіленого прибутку поступово за період використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподіленого прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується на 

переоціненій балансовій вартості активу та амортизацією, що базується  на первісній вартості 

активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних 

засобів. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання 

економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про 

прибутки і збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. При 

проведенні кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у складі балансової 

вартості основних засобів як замінена вартість, за умови відповідності критеріям визнання 

активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за 

прямолінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання 

відповідних активів:  

 Строк корисного використання, років 

Будівлі та споруди 15 - 25 років 

Передавальні пристрої 10 - 15 років 

Машини і обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інструменти, пристрої і інвентар 4 - 10 років 

Інші основні засоби 5 - 15 років 

  

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та 

обліковується по собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. 

Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, доки відповідний актив не буде 



добудований та введений в експлуатацію. 

Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась 

експертами-оцінювачами. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були 

відображені Товариством на 01.01.2013 р. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є 

його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена 

амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів 

переоцінюються, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від 

його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту 

саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей 

об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. відповідає 

її балансовій вартості з урахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Оцінка справедливої вартості основних засобів та капітальних інвестицій віднесена до Рівня 3 (з 

істотними неспостережуваними вихідними даними) ієрархії джерел справедливої вартості. 

Інформація про ієрархію джерел справедливої вартості розкрита в Примітці 5. 

Станом на 31 грудня 2019 р. до складу основних засобів були включені повністю амортизовані 

активи первісною вартістю 11 794 тис. грн. (відповідно у 2018: 13 424 тис. грн.) 

 

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТА СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСІБ 

УТРИМАННЯ АКТИВІВ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - це розгалужена мережа виробничо-заготівельних цехів 

по заготівлі та переробці брухту чорних металів. Виробничі потужності підприємства мають 

можливість забезпечити переробку брухту в кількості 1350 тис. т. на рік. Товариство має 

розгалужену регіональну заготівельно-виробничу мережу цехів (Дніпро, Нікополь, Павлоград, 

Житомир, Київ, Одеса, Полтава, Вінниця, Харьків). Виробничо-заготівельні цеха оснащені 

вантажопідйомним устаткуванням, обладнанням для переробки лому, автомобільними і 

залізничними ваговими та прес-ножицями. 

Основні засоби Товариства розташовані у м. Дніпро, вул. Липова, буд 1 та у виробничо 

-заготівельних цехах за наступними адресами: 

м. Павлоград, вул. Харківська, буд.18, 

м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.108 та пр. Трубників, буд.56, 

м. Київ, вул. Бориспільська, буд.7, 

м. Одеса, вул. М.Боровськьго, буд.35/1б, 

м. Вінниця, вул. Гонти, буд.43/а, 

м. Полтава, вул. Заводська, буд.10, 

м. Житомир, вул. Корольова, буд.173, 

Тернопільська обл., смт. Товсте, вул. Колійова, буд.10, 

А також м.Харків, вул. Біологічна, буд.7 та вул. Лодзінська, буд.7 

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи Товариства щорічно інвентаризуються, їх 

вартість відображається в балансі Товариства. Всі основні засоби утримуються в нормальних 

умовах: - будівлі і споруди - проводяться поточні ремонти - машини і обладнання - 

підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, технічні огляди, - транспортні 

засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти, - інші - 

підтримуються у робочому стані.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТИ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 2019 рік: 

Поточний ремонт брухтопереробного та вантажопідйомного обладнання - 17042 тис.грн 

Поточний ремонт іншого обладнання - 1009 тис.грн. 

Поточний ремонт автотранспорту - 3414 тис.грн. 



Капітальний ремонт брухтопереробного обладнання - 14756 тис.грн. 

Капітальний ремонт вантажопідйомного обладнання - 31429 тис.грн. 

Капітальний ремонт іншого обладнання - 2425 тис.грн. 

Капітальний ремонт будівель та споруд -9202 тис.грн. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННІ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА: 

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність підприємства пов'язана з певним негативним впливом 

на навколишнє середовище, підприємство бере на себе зобов'язання постійно зменшувати цей 

вплив.  

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність  АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", належать Закони України: "Про охорону навколишньої 

природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про 

використання ядерної енергії і радіаційної безпеки", "Про забезпечення санітарного й 

епідеміологічного благополуччя населення", Водний кодекс, Земельний кодекс та інша 

нормативні документи, Державні санітарні норми і правила, Державні стандарти України.  

Систематичний контроль екологічного стану як на підприємстві, так і в межах 

санітарно-захисної зони проводиться відомчою комплексною санітарно-технічною лабораторією 

(ДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"), 

атестованою для цих цілей органами Держсанепідемнагляду, Мінекології і Держстандарту. 

Лабораторія проводить моніторинг навколишнього середовища по параметрах хімічних і 

фізичних впливів виробництва. Лабораторія забезпечена сучасними приладами контролю, 

методичними матеріалами. Фахівці служби охорони навколишнього середовища мають досвід 

роботи і відповідну освіту.  

Діяльність підприємства в основному відповідає екологічному законодавству.  

На підприємстві існують 76 джерело викидів. Джерела, що вимагають оснащення 

пилогазоочисними спорудами, відсутні.  

На підприємстві діє система збору, вивозу виробничих і побутових відходів. Відходи вивозяться 

і складуються на спеціалізованих полігонах, що мають відповідний дозвіл.  

Усі цехи підприємства мають обладнані при цехові площадки для тимчасового зберігання 

промислових відходів, які збираються в спецтару для зручності транспортування.  

На підприємстві працює система збору відпрацьованих олив, що реалізовуються на 

спеціалізоване підприємство на переробку.  

Згідно із Законом України "Про відходи" на підприємстві розроблена технічні паспорти та 

реєстрові карти на відходи. На усі види діяльності отримано дозволи санітарних органів і 

органів екобезпеки.  

Підприємство має на всі напрямки екологічного впливу дозвільні документи передбачені 

чинним законодавством.  

Щорічно відповідно до законодавства України АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" надає органам державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається 

інформація про обсяги викидів, переробку, чи знешкодження поховання відходів.  

Підприємство регулярно здійснює перерахування екологічних платежів.  

Загальну технологічну політику та координацію по охорона навколишнього середовища на АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" здійснює начальник відділу з промислової 

безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.  

Також на Товариство поширюється наступне екологічне законодавство: 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12. 2001 року № 1655 "Про затвердження 

порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря"; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 року № 1360 "Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів". 

Товариство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 



джерелами від Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської 

облдержадміністрації. 

Збитки від викидів забруднюючих речовин в атмосферу приймаються такими, що визначаються 

як плата за забруднення навколишнього середовища. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На діяльність Товариства, як і на всі підприємства металургійної галузі, чималий вплив має 

зовнішня економічна обстановка та податкова політика держави. Серед найістотніших проблем, 

які впливають на діяльність Товариства можливо виділити наступні: ціни на метал, зменшення 

ринку металолому, експорт металолому з країни. Всі ці фактори суттєво впливають на 

зменшення обсягів виробництва та прибутку Товариства.  

СТУПІНЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

На ринки країн, які розвиваються, такі як Україна, впливають економічні, політичні, соціальні, 

правові та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими 

ринками. Закони та нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в 

Україні, продовжують зазнавати стрімких змін та існує можливість їх довільного тлумачення. 

Майбутній економічний напрям розвитку України великою мірою залежить від ефективності 

економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд країни, разом зі змінами в 

юридичному, регулятивному та політичному середовищі. У результаті вище означеного, 

діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою 

економікою. 

Політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася за останні роки. Політичні та 

соціальні протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до 

поглиблення існуючої в країні економічної кризи, зростання дефіциту державного бюджету та 

подальшого скорочення валютних резервів Національного банку України, результатом чого 

стало зниження суверенних кредитних рейтингів України. З 2014 року, після девальвації 

національної валюти, Національний банк України увів ряд адміністративних обмежень на 

операції з обміну валют, а також здійснив перехід на режим плаваючого ринкового курсу 

обміну. Всі ці фактори призвели до значного погіршення ліквідності та достатньо жорстких 

умов кредитування. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи 

важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 

економіку України. 

На діяльність та фінансовий стан Товариства буде впливати політичний розвиток України, 

включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі 

чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства 

продовжувати свою діяльність. Управлінський персонал вважає, що такий вплив на Товариство 

є не більшим, ніж на інші подібні підприємства України. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 

ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 

фінансовий стан Товариства, характер та наслідки 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 

Політика Товариства щодо фінансування своєї діяльності спрямована на:  

- безперебійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської 

діяльності та контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів;  

- своєчасне перерахування платежів до бюджету та в державні цільові фонди, своєчасні 



розрахунки з постачальниками ресурсів, оплату праці персоналу;  

- досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових показників на основі 

взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами;  

- постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності Товариства.  

Треба відзначити, що жорстка конкуренція на світових ринках, не надто високий попит на 

металопродукцію в Україні, скорочення промислового виробництва в країні, зріст тарифів на 

залізничний транспорт, газ, електрику, подорожчання всіх видів послуг та сировини, високі 

податки, неповернення державою ПДВ погіршили фінансово-економічний стан Товариства. За 

наслідками діяльності за 2019 рік чистий доход від реалізації продукції за 2019 рік склав 4 577 

733 тис.грн., собівартість реалізованої продукції - 4 440 799 тис.грн., інші операційні доходи 34 

993 тис.грн., адміністративні витрати - 80 949 тис.грн., витрати на збут - 5 838 тис.грн. та інші 

опе-раційні витрати - 31 633 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності є 

прибутковим і склав 53 507 тис.грн. Фінансові витрати склали - 4 395 тис.грн. Таким чином, за 

2019-й рік Товариством отримано прибуток до оподаткування у розмірі 48 148 тис.грн., проти 

збитку у 2018 році в розмірі 17 050 тис.грн. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всі укладені протягом звітного періоду договори (контракти) на кінець звітного періоду 

виконані. 

 

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) 

Головною метою керівництва Товариства є збереження підприємства, його колективу та 

зниження собівартості продукції, що виробляється, зниження заготівельних і 

загальновиробничих витрат шляхом економії: паливно-енергетичних ресурсів, матеріальних, 

адміністративних витрат та витрат на соціальну сферу. 

У 2020 році Товариство розширення виробництва і реконструкції не планує, плануються лише 

капітальні ремонти основних засобів підприємства.  

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є, 

поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в країні. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом 2019 року Товариством дослідження і 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 

Дочірнє підприємство ТОВ "Луганський комбінат Втормет", починаючи з 2014 року, 

знаходиться на тимчасово окупованій території України в зоні проведення АТО на території 

Донецької та Луганської областей.  

Активи дочірнього підприємства ТОВ "Луганський комбінат Втормет", відображаються у 

консолідованій фінансовій звітності з урахуванням вимог Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 36 "Зменшення корисності активів". Товариство оцінило негативний 

вплив змін у економічному і правовому середовищі та у 2014 та 2015 роках визнало втрати від 

зменшення корисності активів, за виключенням внутрішньо групових розрахунків та 

розрахунків з бюджетом, у розмірі 100% знецінення зазначених активів. 

 



ІV. Інформація про органи управління 

 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальні збори Акціонери Товариства Акціонери згідно реєстру власників 

іменних цінних паперів у кількості 4892 

особи. 

Наглядова рада Кількісний склад Наглядової ради 

становить 5 осіб. До складу Наглядової 

ради входять Голова, заступник Голови 

та члени Наглядової ради.  

Станом на 31 грудня 2019 року до 

складу Наглядової ради Товариства 

входять: 

1. Храйбе Фаді Зейнович - Голова 

Наглядової ради - представник 

акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPЕ LІMІTED); 

2. Акціонер Лихоманов Андрій 

Анатолійович - член Наглядової 

ради/заступник Голови Наглядової 

ради;  

3. Акціонер Брідня Гліб Ігорович - член 

Наглядової ради; 

4. Акціонер Машкара Катерина 

Володимирівна - член Наглядової ради; 

5. Акціонер Терещенко Алла Петрівна - 

член Наглядової ради.  

 

Правління Кількісний склад Правління становить 

9 осіб. До складу Правління входять 

Голова Правління, заступник Голови та 

члени Правління.  

Станом на 31 грудня 2019 року до 

складу Правління Товариства входять: 

1. Макаренко Валентин Іванович - 

Голова Правління; 

2. Новікова Тетяна Павлівна - член 

Правління; 

3. Плужко Мирослава Володимирівна - 

член Правління; 

4. Каряка Микола Вячеславович - член 

Правління; 

5. Кравець Михайло Миколайович - 

член Правління; 

6. Фурсова Наталія Сергіївна - член 

Правління. 

 

Ревізійна комісія Кількісний склад Ревізійної комісії 

становить 3 особи. До складу Ревізійної 

комісії входять Голова та 2 члени 

Ревізійної комісії. 

Станом на 31 грудня 2019 року до 

складу Ревізійної комісії Товариства 

входять: 

1. Черников Іван Васильович - Голова 

Комісії; 

2. Романова Світлана Сергіївна - член 

Комісії. 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової 

ради, представник 

акціонера 

"ІНТЕРПАЙП 

ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE 

LІMІTED) 

Храйбе Фаді Зейнович 1974 

Вища. У 1997 році 

закінчив 

Американський 

університет в 

Бейруті за 

спеціальністю 

комп'ютерна 

інженерія та зв'язок 

та здобув 

кваліфікацію 

бакалавр інженерії. У 

2004 році закінчив 

Бізнес-школа 

ІNSEAD та здобув 

Ступінь МВА. 

13 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, 

директор 

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - представником 

акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), строком на три роки. 

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" на засіданні Наглядової ради 13 травня 2019 року 

Храйбе Ф.З. обрано Головою Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представником акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED) (протокол засідання Наглядової ради №193 від 13.05.2019 року). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 13 років. 

Посадова особа є представником акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 98,66988% статутного капіталу 

Товариства. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерційний директор; 

2) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та промислових активів; 

3) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор; 



4) з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах: 

1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, 

буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33517151). 

2) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" 

(місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33718431). 

3) Член Ради Директорів, головний виконавчий директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED) (місцезнаходження: Mykіnon, 8, 1065, 

Nіcosіa, Cyprus; ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 170535). 

4) Директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.) (місцезнаходження: 1909 ARBOR STREET, 

HOUSTON, TX 77004, USA; ідентифікаційний код юридичної особи: 01613342). 

5) Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" - представник акціонера 

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED) (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, 

Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139). 

6) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. 

Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363). 

6) Голова Наглядової ради - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 

49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116).  

2 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Лихоманов Андрій 

Анатолійович 
1969 

Вища. У 1993 році 

закінчив Українську 

академію внутрішніх 

справ за 

спеціальністю 

правознавство та 

здобув кваліфікацію 

юрист. 

31 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з 

економічної безпеки Служби 

економічної безпеки. 

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради, строком на три роки. 

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" на засіданні Наглядової ради 13 травня 2019 року 

обрано заступником Голови Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (протокол засідання Наглядової ради №193 від 13.05.2019 

року). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рік. 

Посадова особа є акціонером АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 

0,00000038535% статутного капіталу Товариства.  

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 05.05.2008р. по 30.06.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління економічної безпеки; 

2) з 01.07.2015р. теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з економічної безпеки Служби економічної безпеки. 



Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 

(місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363). 

3 

Член Наглядової ради, 

акціонер 
Брідня Гліб Ігорович 1988 

Вища. У 2011 році 

закінчив Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка за 

спеціальністю облік і 

аудит та здобув 

кваліфікацію магістр 

з обліку і аудиту. 

8 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник 

Управління по роботі із 

зовнішніми організаціями 

Фінансово-економічної 

служби  

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради, строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 8 років. 

Посадова особа є акціонером АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 

0,00000038535% статутного капіталу Товариства. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", аудитор 3 категорії відділу аудиту; 

2) з 02.09.2013р. по 05.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провідний аудитор відділу аудиту; 

3) з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів; 

4) з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування 

Служби продажів; 

5) з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування 

Служби по продуктам і ресурсам;  

6) з 01.03.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління по роботі із зовнішніми організаціями 

Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах: 

1) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. 

Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139).  

2) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" 

(місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33718431). 

3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ" 

(місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33184278). 

4 
Член Наглядової ради, 

акціонер 

Машкара Катерина 

Володимирівна 
1981 

Вища. У 2003 році 

закінчила 

Національну 

академію внутрішніх 

15 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

18.04.2019, 

строком на 

три роки 



справ України за 

спеціальністю 

правознавство та 

здобула кваліфікацію 

юриста. 

33668606, провідний 

юрисконсульт відділу 

корпоративного права 

Управління з правових 

питань. 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради, строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 15 років. 

Посадова особа є акціонером АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 

0,00000038535% статутного капіталу Товариства. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 13.03.2014р. по 06.07.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу корпоративного права Управління правового 

забезпечення; 

2) з 07.07.2015р. по 09.01.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу корпоративного права Управління з правових 

питань Служби економічної безпеки.    

3) з 10.01.2017р. по 02.06.2019 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу корпоративного права Управління з правових 

питань;    

4) з 03.6.2019р. по 16.10.2019р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший юрисконсульт Відділу корпоративного права Управління з правових 

питань; 

5) з 17.10.2019р. по теперішній час - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", начальник юридичного відділу. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

5 

Член Наглядової ради, 

акціонер 
Терещенко Алла Петрівна 1964 

Вища. У 1986 році 

закінчила 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

металургійний 

інститут 

ім.Л.І.Брежнєва за 

спеціальністю 

економіка і 

організація 

металургійної 

промисловості та 

здобула кваліфікацію 

інженер-економіст. 

37 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з 

адміністративного 

забезпечення Управління 

адміністративного 

забезпечення 

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 



Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради, строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 37 років. 

Посадова особа є акціонером АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 

0,00000038535% статутного капіталу Товариства. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 29.03.2013р. по 25.04.2014р. - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", заступник директора з управління персоналом та соціальним питанням; 

2) з 28.04.2014р. по 14.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління адміністративного забезпечення; 

3) з 15.02.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з адміністративного забезпечення Управління адміністративного 

забезпечення. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

6 

Голова Правління 
Макаренко Валентин 

Іванович 
1965 

Вища. У 1989 році 

закінчив Київський 

інститут народного 

господарства за 

спеціалістю 

планування 

народного 

господарства та 

здобув кваліфікацію 

економіст. 

30 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - 

АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"), 

00191454, директор 

комерційний. 

28.04.2018, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 27 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №144), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання з 28.04.2018р. 

Головою Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 30 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 08.11.2010р. по 28.01.2016р. - генеральний директор ТОВ "Українська металургійна компанія ЛТД"; 

2) з 02.02.2016р. по 16.03.2016р. - заступник директора комерційного ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

3) з 17.03.2016р. по 27.04.2018р. - директор комерційний ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

4) з 28.04.2018р. по теперішній час - Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"). 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

7 Член Правління Новікова Тетяна Павлівна 1969 

Вища. У 1991 році 

закінчила 

Дніпропетровський 

25 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП 

25.04.2018, на 

невизначений 

строк 



державний 

університет за 

спеціальністю 

прикладна 

математика та 

здобула кваліфікацію 

математик. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - 

АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"), 

00191454, головний 

бухгалтер 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 25 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №142), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 25 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 01.05.2013р. по 30.09.2013р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

2) з 01.10.2013р. по 28.01.2016р. - начальник відділу економічного планування та зведеної звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";  

3) з 29.01.2016р. по 18.08.2017р. - головний бухгалтер ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"; 

4) з 19.08.2017р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ") . 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

8 

Член Правління 
Плужко Мирослава 

Володимирівна 
1983 

Вища. У 2005 році 

закінчила 

Дніпропетровський 

національний 

університет за 

спеціальністю 

психологія та 

здобула кваліфікацію 

психолог 

16 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Бізнес-партнер з 

персоналу (Дивізіон стальної 

продукції Служби управління 

персоналом) 

25.04.2018, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 25 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №142), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 16 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 01.02.2008р. по 17.12.2012р. - ТОВ "АГРОКОСМ",  начальник відділу з підбору та адаптації персоналу;  

2) з 10.09.2014р. по 09.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу з підбору та адаптації персоналу Управління по роботі з 



персоналом;  

3) з 10.03.2015р. по 28.02.2018р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління з підбору та адаптації персоналу Служби управління 

персоналом;  

4) з 01.03.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", бізнес-партнер з персоналу (Дивізіон стальної продукції Служби управління 

персоналом);  

5) з 01.03.2018р. по теперішній час  за сумісництвом - ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"), директор з управління персоналом; 

6) з 01.03.2018р. по теперішній час  за сумісництвом - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", заступник директора з управління персоналом. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах: 

1. За сумісництвом  у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" обіймає посаду директора з 

управління персоналом (місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124; ідентифікаційний код юридичної особи: 00191454).    

2. За сумісництвом у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" обіймає посаду  

заступника директора з управління персоналом (місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна; ідентифікаційний код 

юридичної особи: 33718431). 

9 

Член Правління 
Каряка Микола 

Вячеславович 
1966 

Вища. У 1999 році 

закінчив 

Національну 

академію внутрішніх 

справ України за 

спеціальністю 

управління у сфері 

правопорядку та 

здобув кваліфікацію 

магістра. 

35 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", 

35537363, директор з 

економічної безпеки 

04.01.2019, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 27 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №173), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 35 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 10.09.2012р. по 16.11.2015р. - директор з економічної безпеки ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (з 12.03.2013р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"); 

2) з 17.11.2015р. по 03.01.2019р. - директор з економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 

3) з 17.11.2015р. по 03.01.2019р. - за сумісництвом директор з економічної безпеки ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод"; 

4) з 04.01.2019р. по теперішній час - ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", заступник директора з економічної безпеки; 

5) з 04.01.2019р. по теперішній час  - за сумісництвом АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", директор з безпеки.   

Посадова особа обіймає посаду заступник директора з економічної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718431; місцезнаходження підприємства: вул. 

Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна). 



Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

10 

Член Правління 
Кравець Михайло 

Миколайович 
1965 

Вища. У 1993 році 

закінчив Київський 

державний 

економічний 

університет за 

спеціальністю 

управління 

матеріальними 

ресурсами і 

організація оптової 

торгівлі засобами 

виробництва т 

здобув кваліфікацію 

економіста 

35 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ", 00191454, 

директор комерційний. 

14.05.2019, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 14 травня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради №194), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 35 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 26.03.2013р. по 09.12.2013р. - начальник Управління закупок основної сировини ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

2) з 16.05.2016р. по 31.01.2017р. - заступник директора з закупівель ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"; 

3) з 01.02.2017р. по 03.04.2018р. - директор комерційний ТОВ "Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод"; 

4) з 10.04.2018р. по 29.03.2019р. - заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ "Торговий Дім Дніпропетровський 

трубопрокатний завод"; 

5) з 02.04.2019р. по 26.04.2019р. - заступник директора комерційного АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

6) з 27.04.2019р. по теперішній час - директор комерційний АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ". 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

11 Член Правління Фурсова Наталія Сергіївна 1986 

Вища. У 2008 році 

закінчила 

Національну 

металургійну 

академію України за 

спеціальністю 

економіка 

підприємства та 

здобула кваліфікацію 

19 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник відділу 

економіки та аналізу сталевої 

заготівки Економічного 

управління 

Фінансово-економічної 

25.04.2018, на 

невизначений 

строк 



магістр економіки. служби. 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 25 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №142), на підставі Закону 

України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 09.08.2012р. по 04.04.2014р. - начальник фінансового відділу ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП"; 

2) з 09.04.2014р. по 30.10.2015р. - провідний спеціаліст з бюджетування Фінансово-економічного управління ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 

3) з 02.11.2015р. по теперішній час - начальник відділу економіки та аналізу сталевої заготівки Економічного управління Фінансово-економічної 

служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

4) з 03.11.2015р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", заступник директора з економіки та фінансів. 

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду заступника директора з економіки та фінансів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна; 

ідентифікаційний код юридичної особи: 33718431). 

12 

Голова Ревізійної 

комісії 
Черников Іван Васильович 1985 

Вища. У 2008 році 

закінчив Державний 

вищий навчальний 

заклад "Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана" за 

спеціальністю облік і 

аудит та здобув 

кваліфікацію магістр 

з обліку і аудиту. 

13 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, 

начальник відділу 

міжнародної звітності 

бухгалтерії 

Фінансово-економічної 

служби 

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії, строком на три 

роки. 

Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" на засіданні Ревізійної комісії 18 квітня 2019 

року Черникова І.В. обрано Головою Ревізійної комісії (протокол засідання Ревізійної комісії від 18.04.2019 року). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 13 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 03.02.2014р. по 05.07.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу методологічного забезпечення Фінансово-економічної 



служби;  

2) з 06.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу міжнародної звітності бухгалтерії 

Фінансово-економічної служби;  

3) з 07.06.2018р. по теперішній час - за сумісництвом ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст відділу фінансових операцій 

Фінансово-економічної служби.   

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду провідного економіста відділу фінансових операцій Фінансово-економічної служби 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 

49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606). 

13 

Член Ревізійної комісії Романова Світлана Сергіївна 1984 

Вища. У 2006 році 

закінчила закрите 

акціонерне 

товариство 

"Дніпропетровський 

університет 

економіки та права" 

за спеціальністю 

міжнародна 

економіка та здобула 

кваліфікацію магістр 

з міжнародної 

економіки. 

13 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник відділу з 

управління корпоративними 

фінансами Управління 

казначейських операцій 

Фінансово-економічної 

служби.  

18.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), на підставі Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії, строком на три 

роки. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 13 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 06.05.2008р. по 17.07.2012р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економіст відділу по роботі з фінансовими інструментами Фінансового 

управління; 

2) з 18.07.2012р. по 05.05.2014 р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економіст відділу по роботі з фінансовими інструментами Фінансового 

управління; 

3) з 06.05.2014р. по 06.04.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу з управління корпоративними фінансами Фінансового 

управління;  

4) з 07.04.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу з управління корпоративними фінансами Управління 

казначейських операцій Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

14 Головний бухгалтер Новікова Тетяна Павлівна 1969 
Вища. У 1991 році 

закінчила 
25 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

19.08.2017, на 

невизначений 



Дніпропетровський 

державний 

університет за 

спеціальністю 

прикладна 

математика та 

здобула кваліфікацію 

математик. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТРАНСКОМ-ДНІПРО", 

34984027, головний 

бухгалтер 

строк 

Опис: 
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною. 

Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по підприємству від 19.08.2017 року №122. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 25 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 01.05.2013р. по 30.09.2013р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

2) з 01.10.2013р. по 28.01.2016р. - начальник відділу економічного планування та зведеної звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

3) з 29.01.2016р. по 18.08.2017р. - головний бухгалтер ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"; 

4) з 19.08.2017р. по теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (з 26.12.2018р. - АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"). 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради, 

представник акціонера 

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED) 

Храйбе Фаді Зейнович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Лихоманов Андрій Анатолійович 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Брідня Гліб Ігорович 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Машкара Катерина Володимирівна 1 0,00000038

535 

1 0 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Терещенко Алла Петрівна 1 0,00000038

535 

1 0 

Голова Правління Макаренко Валентин Іванович 0 0 0 0 

Член Правління Новікова Тетяна Павлівна 0 0 0 0 

Член Правління Плужко Мирослава Володимирівна 0 0 0 0 

Член Правління Каряка Микола Вячеславович 0 0 0 0 

Член Правління Кравець Михайло Миколайович 0 0 0 0 

Член Правління Фурсова Наталія Сергіївна 0 0 0 0 

Голова Ревізійної комісії Черников Іван Васильович 0 0 0 0 

Член Ревізійної комісії Романова Світлана Сергіївна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Новікова Тетяна Павлівна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Нормативними документами Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам 

Товариства, у разі їх звільнення.  

У звітному періоді відсутні факти виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим 

особам Товариства, при їх звільненні. 

 



VІ. 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 підприємство "МС" 22221291 

49029, Україна, Дніпропетровська 

обл., - р-н, м. Дніпро, 

вул.Чкалова, буд.10, кв. 9 

0,005405 

LІGHT ІNVECTMENT CO 28126-62 

12260, -, - р-н, ДЕЛАВЕР19934, 

ВІЛЛОУ ГРУВ РОУД, б.2 

КАМДЕН 

0,002575 

ТЕМПСФОРД 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 

(TEMPSFORD ІNVESTMENT 

LІMІTED) 

148057 

1105, Кіпр, - р-н, м. Нікосія, Агіос 

Андреас, Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА 

ХАУС 

0,017449 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФІРМА 

"ІНТЕРВТОРПРОМ" 

32082744 

61046, Україна, Харківська обл., - 

р-н, м. Харків, пр. Московський, 

буд.275 

0,000003 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Енерго-Капітал" 

32961343 

01034, Україна, Київська обл., - 

р-н, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 

буд.14-В, кв.27 

0,036993 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія з 

управління активами та 

адміністрування пенсійних 

фондів "Актив Плюс" 

(ПЗНВІФ 

"ВЕНЧУРКАПІТАЛІНВЕСТ"

) 

32977421 

01030, Україна, Київська обл., - 

р-н, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд.32, офіс 49 

0,004238 

АТЛАНТІК ФІНАНСОВІ 

РИНКИ, Т.О.В.(ATLANTІK 

FІNANSNY THRY) 

49455991 
60200, Czech Republіc, - р-н, Brno, 

Ніlleho, 6 
0,081694 

Raіffeіsen Bank Іnternatіonal 

AG / Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ 

FN122119m 
1030, -, - р-н, Vіenna, Am 

Stadtpark,9 
0,050095 

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED) 
НЕ170535 

1065, Cyprus, - р-н, Nіcosіa, 

Mykіnon, 8 
98,669877 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Власники цінних паперів 4883 фізичних особи 1,131671 

Усього 100 

 

 



VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - спеціалізується на заготівлі і переробці металобрухту 

чорних металів, підготовці металошихти, а також переробці сталеплавильних шлаків. 

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

- зниження витрат на виробництво, 

- впровадження нової техніки і технології. 

 По зниженню витрат на виробництво впроваджується, встановлення приладів контролю витрат 

енергоресурсів та контролю роботи обладнання. 

В цілому Товариство планує реалізувати в 2020 році 686,9 тис. тонн готової продукції, при 

цьому планується, що чистий дохід Товариства від реалізації продукції складе 3 873,1 млн. грн. 

Також планується переробити 706,1 тис. тонн металобрухту, на капітальні ремонти планується 

витратити 64,5 млн. грн. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Постановою Ради Народних комісарів СРСР від 15.06.1938р. було вирішено збудувати 

Дніпропетровський завод "Вторчермет" з проектною потужністю 140,0 тис.тон залізного та 

чавунного брухту. В 1940 році завод "Вторчермет" введено в експлуатацію. Протягом 1946 - 

1957р.р. здійснювалось повоєнне оновлення обладнання заводу "Вторчермет". 

У 1963 році відбулося введення в експлуатацію першої у світі чугуноломальної установки 

зусиллям 5000 тон. 

В 1964 році введено в експлуатацію перший пакетувальний прес для легковісного брухту та 

стружки, а також потужний гідравлічний прес Б-101. 

У 1988 році введено в експлуатацію систему зберігання та газифікації рідкого кисню. 

У серпні 1994 року на базі Дніпропетровського державного підприємства "Вторчетмет" було 

створено відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський Втормет". 

У 2003 році створено сучасний цех комплексної переробки брухту та відходів металу, 

встановлено гідравлічні ножиці НО-340 із зусиллям до тисячі тон та новий прес ЧПА 1000. 

У 2007 році у зв'язку з запланованим розширенням виробництва та збільшенням обсягу 

реалізації готової продукції було взято в оренду цех з переробки шихти , який виконуватиме 

функції по забезпеченню металошихтою цехів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за рішенням 

річних загальних зборів Товариства, які відбулися 24 квітня 2012 року, перейменований у 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

(без зміни організаційно-правової форми). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

є повним правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". 

20 грудня 2018р. позачерговими загальними зборами прийнято рішення про зміну найменування 

юридичної особи та зміну типу акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ".  

На сьогодні АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є одним з найбільших переробників 

металобрухту в Україні. Виробничі потужності підприємства забезпечують переробку брухту в 

кількості 1350 тис.тонн на рік. 

 

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 звітного року Товариством не укладалися деривативи і не вчинялися правочини щодо 

похідних цінних паперів.  

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 
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, 

тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо 

вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо завдання 

та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування не надається. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, 

тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо 

вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо 

схильності емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків не надається. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у новій 

редакції рішенням річних загальних зборів Товариства 18 квітня 2019 року (протокол №36). 

Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному 

веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://www.dneprvtormet.іnterpіpe.bіz/ru/forіnvestors/іnneracts/pkkuo/ 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 

юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Корпоративне управління в Товаристві - це система відносин між акціонерами Товариства, 

членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими 

зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на управлінні та 

підпорядкованості, контролі та відповідальності. 

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах: 

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у 

Товаристві; 

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;  

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності 

контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради 

акціонерам Товариства; 

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною 

діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам; 

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його 

фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою 

забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства; 



6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту 

прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства. 

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для 

всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати 

корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів. 

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів 

акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, 

відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної 

привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства. 

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних 

відносин. 

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за 

допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також 

приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного 

законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року: 

1) було розроблено і винесено на затвердження річних загальних зборів нову редакцію Кодексу 

корпоративного управління Товариства (затверджено річними загальними зборами 18.04.2019р. 

(протокол №36)); 

2) розроблено та впроваджено Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" (затверджено Наглядовою радою Товариства 08.07.2019р. (протокол 

засідання Наглядової ради №198)); 

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління на 2020 

рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративному 

законодавстві, вдосконалення системи корпоративного управління, підвищення рівня 

ефективності стратегічних рішень, зростання рівня професіоналізму менеджменту та врахування 

змін в законодавстві.  

Прозорість діяльності і корпоративне управління відповідно до найкращих світових практик 

дозволить підвищити кредит довіри з боку зовнішньої і внутрішньої цільової аудиторії, що в 

підсумку позначиться на рентабельності, цінності акцій Товариства, позитивну динаміку при 

обліку доходів та іміджі 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 діяльності Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного 

управління і не відхиляється від його вимог. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй 

діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та 

стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, 

підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної 

привабливості. 

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.  

Рішень, щодо не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, не приймалось.  

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 18.04.2019 

Кворум зборів 99,474 

Опис Річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства. 

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та  

затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів 

діяльності Товариства у 2019 році. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 

проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2018 році. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  

9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 

2019 рік. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з ними.  

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з ними.  

16. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових 

порук по зобов'язанням третіх осіб.  

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

18. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких 

перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2018 

рік.  

19. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких 

становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.  

20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Ключник Ларису Миколаївну; Шейка 

Владислава Ігоровича; Штанько Олену Валеріївну. 

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних 

зборів Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 



зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, 

надавати виступаючим до 10 хвилин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та 

надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із 

заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові 

зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю 

зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його 

представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для 

голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і 

підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.  

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 

2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає 

меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2019 році визначити: 

- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 

- розвиток ломозаготівельних потужностей; 

- зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської 

діяльності. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 



загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що 

відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих 

документів. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: "ЗА" - 256 

056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

V. З п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІ. З шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової 

звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р.  

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої 

фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за рік, що закінчився 

31.12.2018 р.   

3. Роботу незалежного аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" по   виконанню послуг з 

аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., визнати задовільною та такою, 

що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та 

міжнародних стандартів аудиту.   

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 



голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІІ. З сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність та консолідовану 

фінансову звітність Товариства за 2018 рік. 

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 256 056 

162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІІІ. З восьмого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано збиток у розмірі 20 

618 тис. грн.  

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 

- збитки 2018 року у розмірі 20 618 тис. грн. покрити у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 256 

055 859 голосів, що складає 99,99988% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 303 голоси, що складає 

0,00012% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІX. З дев'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 

рік: 

- обсяг реалізації готової продукції - 841,0 тис. тонн; 

- чистий дохід  від реалізації продукції - 6 413 млн. грн.; 

- переробка металобрухту - 636,3 тис. тонн; 



- капітальні ремонти - 29,6 млн. грн.; 

- інвестиції та модернізація устаткування - 2,0 млн. грн. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256 

056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

X. З десятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 

1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPЕ LІMІTED); 

2. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 

3. Брідні Гліба Ігоровича; 

4. Терещенко Алли Петрівни; 

5. Машкари Катерини Володимирівни. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з десятого  питання порядку денного: "ЗА" - 

256 056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XІ. З одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради 

Товариства є:  

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ 

LІMІTED). 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович. 

3. Брідня Гліб Ігорович. 

4. Терещенко Алла Петрівна. 

5. Машкара Катерина Володимирівна. 

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки 

кумулятивного голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з 

одинадцятого питання порядку денного: кількість голосів, отриманих кандидатом Храйбе 

Фаді Зейновичем - представником акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ 

LІMІTED) - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом Лихомановим Андрієм 

Анатолійовичем - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом Бріднею Глібом 

Ігоровичем - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом Терещенко Аллою 

Петрівною - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом Машкарою Катериною 

Володимирівною - 256 052 278. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 19 420. 



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0. 

XІІ. З дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на 

безоплатній основі. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової 

ради Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XІІІ. З тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 

1. Новікова Андрія Юрійовича; 

2. Романової Світлани Сергіївни; 

3. Черникова Івана Васильовича. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XІV. З чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії 

Товариства є:  

1. Новіков Андрій Юрійович; 

2. Романова Світлана Сергіївна; 

3. Черников Іван Васильович. 

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки 

кумулятивного голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з 

чотирнадцятого питання порядку денного: кількість голосів, отриманих кандидатом 

Новіковим Андрієм Юрійовичем - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом 

Романовою Світланою Сергіївною - 256 052 278; кількість голосів, отриманих кандидатом 

Черниковим Іваном Васильовичем - 256 052 278. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 909. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 10 743. 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 



ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на 

безоплатній основі. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної 

комісії Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XVІ. З шістнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у 

розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються 

Товариством у 2019 році. Поруки, надані до 1 січня 2019 року та які діють протягом 2019 

року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань 

наступних компаній: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ  

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; ТОВ "МЗ 

"ДНІПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВТОРМЕТ"; ТОВ "МЕТА"; ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНІПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ"; ПрАТ 

"НРЗ"; ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; Інтерпайп Лімітед (Іnterpіpe Lіmіted); Стіл.Уан Лімітед 

(Steel.One Lіmіted); Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Іnvestments Lіmіted); Інтерпайп 

Юроп СА (Іnterpіpe Europe SA); КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Інтерпайп, Інк 

(N.A. Іnterpіpe, Іnc); ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE CENTRAL 

TRADE GmbH); Інтерпайп М.І ФЗІ (Іnterpіpe M.E FZE); 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,99988% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 303 голоси, 

що складає 0,00012% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій. 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством у період з 18.04.2019 р. до 18.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або 



послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків 

вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину 

не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати             

287 400 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з 

метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, 

вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;   

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних 

зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 

перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість 

кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або 

позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 

банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 

тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 

287 400 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  

перевищувати      287 400 тис. грн.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів по першій частині проекту рішення з 

сімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,99988% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 303 голоси, що складає 0,000128% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством у період з 18.04.2019 р. до 18.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або 

послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства 

за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину 

не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 

1 500 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з 

метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, 

вартість 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 третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або 

позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 

банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 

000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до 

договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 

1 500 000 тис. грн.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів по другій частині проекту рішення з 

сімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,47378% 

голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" - 303 голоси, що складає 0,00012% 

голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від 

їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх 

загальної кількості. 

Рішення прийняте 99,47378% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

XVІІІ. З вісімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на переробку 

брухту і відходів чорних металів від 01.05.2013 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості 

Замовника, предметом яких є послуги з переробки брухту і відходів чорних металів, а 

також послуги з радіаційного контролю, контролю на вибухонебезпечність, хімічну 

безпеку тощо, загальна вартість яких за 2018 рік складає 220 920 035,14 грн., що 

становить 38,43% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними 

річної фінансової звітності за 2018 рік. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №19 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,99988% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 303 голоси, 

що складає 0,00012% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.   

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

ХІX. З дев'ятнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  



1. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені 

між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ 

"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних металів, 

загальна вартість яких за 2018 рік складає                     5 949 930 303,81 грн., що 

становить 1035,02% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними 

річної фінансової звітності за 2018 рік.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №20 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятнадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,99988% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 303 голоси, 

що складає 0,00012% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.   

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

2. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені 

між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ 

"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних металів, 

загальна вартість яких за 2018 рік складає                     5 949 930 303,81 грн., що 

становить 1035,02% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними 

річної фінансової звітності за 2018 рік.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №21 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятнадцятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 859 голосів, що складає 99,47378% голосів акціонерів від їх загальної 

кількості; "ПРОТИ" - 303 голоси, що складає 0,00012% голосів акціонерів від їх загальної 

кількості; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної 

кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

Рішення прийняте 99,47378% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

XХ. З двадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію 

Кодексу корпоративного управління Товариства.                    

Результати голосування відповідно до Протоколу №22 про підсумки голосування на 

річних загальних зборах з підрахунку голосів з двадцятого питання порядку денного: "ЗА" 

- 256 056 162 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 

0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 03.11.2019 

Кворум зборів 99,472 

Опис Позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу 

акціонерів , які є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. 

Позачергові загальні збори Товариства проведені в порядку, передбаченому частиною 

п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з повідомленням про 

скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, 

в порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН 

ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATІON LІMІTED]. 

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проведені в порядку, передбаченому 

частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери 

Товариства не мали права вносити пропозиції до переліку питань порядку денного, 

передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Ключник Ларису Миколаївну; Шейка 

Владислава Ігоровича; Штанько Олену Валеріївну. 

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних 

зборів Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на 

позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 682 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, 

надавати виступаючим до 10 хвилин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та 

надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із 

заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові 

зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю 

зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його 

представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для 

голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і 

підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.  

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на 

позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 682 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 



участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити значні правочини, визначені у пункті 1.1. та 1.2. цього рішення (далі - Договір 

застави та Договір іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН 

ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATІON LІMІTED] (компанією з відповідальністю 

учасників, обмеженою акціями, створеною за законодавством Англії та Уельсу з номером 

компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, 

Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, Unіted Kіngdom]) (далі - Агент 

забезпечення, а у Договорі застави - Заставодержатель та у Договорі іпотеки - 

Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом передачі у 

заставу та іпотеку майна у зв'язку із Договором про реструктуризований кредит на 

поповнення оборотного капіталу [Restructured Workіng Capіtal Facіlіty Agreement] (далі - 

Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між (і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ 

ІІ ЛП [PATHFІNDER STRATEGІC CREDІT ІІ LP], обмеженим партнерством, яке створене 

на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч 

Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, 

George Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP І TRADІNG 

LLC], компанією з обмеженою відповідальністю, яка створена на Кайманових Островах, з 

місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий 

Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 

KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [ІNTERPІPE 

HOLDІNGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка 

створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням 

за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykіnon street, 1065 Nіcosіa, Cyprus]) у 

якості позичальника, (ііі) ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL 

LOAN AGENCY SERVІCES LІMІTED] (компанією, яка створена за законодавством 

Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 

Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, EC4M 

7JU, UK]) у якості агента, (іv) Агентом забезпечення та іншими сторонами, зазначеними в 

Кредитному договорі, а також у зв'язку із іншими фінансовими документами [fіnance 

documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 

1.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в 

якості Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу 

рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 141 438 

726,16 гривень (сто сорок один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот двадцять 

шість гривень 16 копійок); 

1.2. Договір іпотеки, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом 

Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О., зареєстрований в реєстрі за 

№2473, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі 

Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 

року складає 122 409 542,05 гривень (сто двадцять два мільйона чотириста дев'ять тисяч 

п'ятсот сорок дві гривні, 05 копійок). 

До Договору застави та Договору іпотеки і зобов'язань Товариства за Договором застави 

та Договором іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені 

Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, 

але не виключно, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути 

забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна Товариства (в тому 

числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав, 

обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені заставою 



та/або іпотекою майна Товариства тощо). 

Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Макаренко Валентином 

Івановичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені 

Товариства Договору застави та Договору іпотеки. 

2. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які 

вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором застави та Договором 

іпотеки, а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших 

правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що вчинені (укладені, 

надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з 

Договором застави та Договором іпотеки. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на 

позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 

"ЗА" - 256 055 682 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 

ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 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 у звітному році (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 у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
Форма та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах 

затверджені Наглядовою радою Товариства. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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 членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з ГЛАС 

ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATІON 

LІMІTED]. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

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 голосуючих акцій 

товариства  

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED), 

реєстраційний номер 

НЕ170535; 

місцезнаходження: 1065, 

Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon. 

Інше (зазначити) 

Річні загальні збори  

Товариства, які відбулися 

18.04.2019р. скликані 

Наглядовою радою 

Товариства. 

Позачергові загальні збори 

Товариства, які відбулися 

03.11.2019р. скликані 

Наглядовою радою 

Товариства на вимогу 

акціонера акціонера, який є 

власником 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

Товариства. 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

факти скликання але непроведення чергових 

загальних зборів відсутні 



причина їх непроведення 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

факти скликання але непроведення 

позачергових  загальних зборів відсутні 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Храйбе Фаді Зейнович, Голова Наглядової 

ради - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП 

ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED) 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради 

Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, 

оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить 

вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом 

Товариства. Детальна інформація про функціональні обов'язки 

членів Наглядової ради наведена у пункті 9 "Повноваження 

посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про 

управління)" цієї річної інформації. 

Лихоманов Андрій Анатолійович, член 

Наглядової ради 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради 

Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, 

оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить 

вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом 

Товариства. Детальна інформація про функціональні обов'язки 

членів Наглядової ради наведена у пункті 9 "Повноваження 

посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про 

управління)" цієї річної інформації. 

Брідня Гліб Ігорович, член Наглядової ради  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради 

Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, 

оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить 

вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом 



Товариства. Детальна інформація про функціональні обов'язки 

членів Наглядової ради наведена у пункті 9 "Повноваження 

посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про 

управління)" цієї річної інформації. 

Машкара Катерина Володимирівна, член 

Наглядової ради 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради 

Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, 

оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить 

вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом 

Товариства. Детальна інформація про функціональні обов'язки 

членів Наглядової ради наведена у пункті 9 "Повноваження 

посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про 

управління)" цієї річної інформації. 

Терещенко Алла Петрівна, член Наглядової 

ради 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради 

Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, 

оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить 

вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом 

Товариства. Детальна інформація про функціональні обов'язки 

членів Наглядової ради наведена у пункті 9 "Повноваження 

посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про 

управління)" цієї річної інформації. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які 

проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному 

місці для обговорення питань порядку денного та голосування 

(далі - у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової 

ради у формі спільної присутності проводиться відкритим 

способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової 

ради у формі письмового опитування проводиться з 

використанням бюлетенів для голосування. 

Протягом 2019 року Наглядова рада провела 54 засідання, на 

яких було розглянуто 82 питання, віднесене чинним 

законодавством та Статутом Товариства до компетенції 

Наглядової ради. Переважна більшість засідань Наглядової ради 



проведена за участю всіх членів Наглядової ради Товариства. 

Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, 

передбачену чинним законодавством, що пов'язано з 

необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до 

компетенції Наглядової ради Товариства.  

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою 

Товариства у звітному періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних та 

позачергових загальних зборів Товариства;  

- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення 

директорів з напрямів діяльності, головного інженера та 

керівників структурних підрозділів, що безпосередньо 

підпорядковані Голові Правління; 

- обрання та припинення повноважень членів Правління;  

- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства; 

- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності 

для цілей проведення оцінки правочинів, щодо яких є 

заінтересованість;  

- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість; 

- про надання повноважень члену Правління АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" діяти без довіреності від імені АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

- про покладення функцій аудиторського комітету на Ревізійну 

комісію АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

- прийняття рішень про списання основних засобів Товариства; 

- внесення змін до організаційної структури Товариства;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, 

передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";  

- розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами 

його розгляду і подання загальним зборам для затвердження; 

- розгляд рекомендацій Ревізійної комісії Товариства щодо 

організації та проведення конкурсу з відбору суб'єктів 

аудиторської діяльності та з питання призначення аудитора для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

- прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) 

Товариства для проведення аудиторської перевірки за 

результатами 2019 та 2020 років та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), 

встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

- про надання згоди на укладення Товариством договору із 

реструктуризації та визначення особи, уповноваженої на ведення 

переговорів, остаточне визначення умов, укладення та 

підписання (надання, вручення, оформлення) від імені 

Товариства договору із реструктуризації і вчинення інших 

правочинів та дій пов'язаних з цим договором; 

- про надання згоди на припинення застави, наданої 



Товариством, шляхом підписання Товариством договорів про 

припинення договорів застави, договорів про припинення 

договорів про списання коштів та договорів про припинення 

договорів відступлення, а також визначення особи, 

уповноваженої на ведення переговорів, остаточне визначення 

умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) 

від імені Товариства договорів про припинення і вчинення інших 

правочинів та дій пов'язаних з цими договорами; 

- про надання згоди на укладення Товариством договору поруки 

та договору (договорів) застави для забезпечення зобов'язань 

Товариства та інших Зобов'язаних осіб, надання згоди 

Товариству на укладення Документів про припинення, а також 

виконання (здійснення Товариством усіх умов) операцій, які 

мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з 

Фінансовими документами та/або Документами про припинення, 

призначення представника Товариства у зв'язку із Фінансовими 

документами, надання згоди та повноважень Голові Правління 

Товариства, а також особі, яка буде тимчасово виконувати 

обов'язки Голови Правління Товариства на ведення переговорів, 

остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, 

вручення, оформлення) від мені Товариства договору поруки, 

договору (договорів) застави та інших Фінансових документів 

та/або Документів про припинення (вчинення інших правочинів, 

пов'язаних з договором поруки, договором (договорами) застави 

та іншими Фінансовими документами та/або Документами про 

припинення. 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю 

голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та 

мають право голосу. На засіданні Наглядової ради член 

Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів 

членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова 

Наглядової ради має право вирішального голосу.  

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди 

на вчинення Товариством правочину, щодо якого є 

заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими 

особами у вчиненні правочину, не мають права голосу. 

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю приймається більшістю голосів членів 

Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні 

правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на 

такому засіданні присутній лише один незаінтересований член 

Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення 

правочину із заінтересованістю приймається таким членом 

одноосібно. 

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох 

членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової 

ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення 

питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів 

Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить 

більше половини її складу.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких 



дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного 

складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з 

питань скликання  загальних зборів Товариства для обрання 

всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного 

законодавства. 

Наглядова рада у 2019 році досягла поставлених цілей. Завдяки 

злагодженій роботі органів Товариства, в тому числі Наглядової 

ради, Товариством отримано чистий прибуток за результатами 

його діяльності у 2019 році в розмірі 37 179 тис. грн.    

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 

У складі Наглядової ради 

Товариства не утворювалися 

постійні чи тимчасові комітети з 

числа її членів.  

Але керуючись частиною 2 статті 34 

Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" №2258-VІІІ від 

21.12.2017 р. функції Аудиторського 

комітету покладено на Ревізійну 

комісію Товариства.  

Станом на 31 грудня 2019 року до 

складу Ревізійної комісії Товариства 

входять: 

1. Черников Іван Васильович - 

Голова Комісії; 

2. Романова Світлана Сергіївна - 

член Комісії. 

 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У складі Наглядової ради Товариства не утворювалися постійні 

чи тимчасові комітети з числа її членів. 

Керуючись частиною 2 статті 34 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VІІІ від 

21.12.2017 р. функції Аудиторського комітету покладено на 

Ревізійну комісію Товариства.  

Протягом звітного періоду Ревізійна комісія, виконуючи функцію 

аудиторського комітету, провела п'ять засідань, на яких 

попередньо розглядала питання, що виносилися на розгляд 

Наглядової ради та надала свої пропозиції (рекомендації) 

відносно цих питань. Протягом звітного періоду основними 

питаннями, що розглядалися Ревізійною комісією, виконуючи 

функцію аудиторського комітету, були: 

- розробка Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів 

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового 



аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" та надання пропозицій Наглядовій раді 

щодо його затвердження; 

- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів 

аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";  

- передача ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" повноважень щодо 

проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ";  

- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ"; 

- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій 

щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за 2019 та 2020 роки;  

- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов 

договору, який укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ" та встановлення розміру 

оплати її послуг; 

- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов 

договору, який укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ 

"МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та встановлення розміру оплати її 

послуг; 

- надання пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) 

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" за 2019 та 2020 роки.  

Рішення Ревізійної комісії, виконуючи функцію аудиторського 

комітету, приймались простою більшістю голосів членів 

Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ЗОВНІШНЬОГО 

АУДИТУ ТОВАРИСТВА, ЗОКРЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ). 

Аудит фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року 

проведений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"МІЛА-АУДИТ" (надалі - ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ") згідно з 

договором № 03/09/19 про надання послуг з аудиту фінансової 

звітності від 29.10.2019 року, умови якого були затверджені 

рішенням Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019 року 

(протокол засідання №216). 

Як зазначено у Аудиторському звіті (Звіті незалежного аудитора)  



щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" станом на 31.12.2019 рок та Аудиторському звіті 

(Звіті незалежного аудитора)  щодо річної консолідованої  

фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 

31.12.2019 року, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" та ключовий партнер 

з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 

стандартів етики для Бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), етичними 

вимогами, застосованими в Україні до аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до 

цих вимог. 

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" надає послуги, дотримуючись 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, вимог Закону 

України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність", Кодексу етики та встановлених аудиторською 

фірмою етичних вимог, в тому числі до незалежності. 

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" дотримується фундаментальних 

принципів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(РМСЕБ), а саме: 

Чесність. При виконані своїх професійних обов'язків кожний 

працівник аудиторської фірми повинен бути прями та чесним у 

всіх професійних та ділових стосунках; 

Об'єктивність. Працівник аудиторської фірми не повинен 

допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного 

впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження; 

Професійна компетентність та належна ретельність. Фахівці 

аудиторської фірми зобов'язані постійно підтримувати 

професійні знання та навички па рівні, потрібному для надання 

клієнтові компетентних професійних послуг, що базуються на 

знаннях сучасних тенденцій практики, законодавства та 

технології. Ретельність стосується обов'язку фахівців діяти 

ретельно, обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання; 

Конфіденційність. Працівники аудиторської фірми зобов'язані 

поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті 

професійних та ділових стосунків, і не розголошувати таку 

інформацію третім сторонам без належних та визначених 

повноважень, якщо немає юридичного чи професійного права 

для розголошення цієї інформації; 

Професійна поведінка. Фахівець аудиторської фірми повинен 

створювати та підтримувати гарну ділову репутацію 

аудиторської фірми, утримуючись від будь-яких дій, що можуть 

дискредитувати професію. 

Як зазначено у Звіті про прозорість за 2018 рік, який 

оприлюднено на власному сайті аудиторської фірми за 

посиланням 

http://www.mіla-audіt.com.ua/fіles/fіle/zvіt_pro_prozorіst_za_2018.p

df, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" вживає необхідних заходів для 

забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг 



у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, 

зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту 

інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких 

беруть участь аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, 

аудиторська мережа, власники (засновники, учасники), посадові 

особи і працівники суб'єкта аудиторської діяльності, інші особи, 

залучені до надання аудиторських послуг, та пов'язані особи 

суб'єкта аудиторської діяльності. 

З метою дотримання  принципів незалежності, чесності, 

об'єктивності, конфіденційності та  норм  професійної  

поведінки у ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ"  встановлено  

отримання  не рідше одного разу на рік від співробітників, та 

інших осіб, залучених до виконання завдання, підтвердження 

того, що: 

а) вони ознайомлені з вимогами і процедурами аудиторської 

організації щодо принципів незалежності, чесності, 

об'єктивності, конфіденційності та нормами професійної 

поведінки; 

б) не існує відносин, які порушують принцип незалежності, і не 

здійснюються операції, що суперечать принципам професійної 

діяльності аудиторської фірми. 

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" до початку виконання 

завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності директор 

отримує від ключового партнера з аудиту та аудиторів, які 

безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, 

підтвердження незалежності. 

В разі наявності відповідних загроз вживаються розроблені 

аудиторською фірмою застережні заходи для зменшення ризиків 

щодо їх настання. 

Додатково ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" приймає загальні 

запобіжні заходи, які дозволяють забезпечити дотримання 

принципу незалежності, а саме:  

- наявна система професійних цінностей;  

- інформаційна взаємодія;  

- внутрішня підзвітність;  

- управління ризиками;  

- незалежні перевірки якості виконаної роботи.  

Крім цього, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" застосовує такий 

запобіжний засіб, як регулярний аналіз складу аудиторської 

групи, у т.ч. ротації її членів відповідно до встановлених правил. 

Будь-які рішення щодо виконання нових великих завдань для 

Товариства приймаються тільки після виконання встановлених 

процедур для прийняття рішення про співпрацю з замовником та 

виконання проекту, які вимагають консультацій з провідним 

партнером з надання послуг.  

Аудитор надав Товариству письмові підтвердження, що у зв'язку 

із здійснюваним аудитом він підтверджує відсутність будь-яких 

відносин між аудиторською групою, іншими працівниками ТОВ 

"АФ "МІЛА-АУДИТ" і Товариством, її директорами та вищим 



управлінським персоналом, які могли б об?рунтовано 

сприйматися як такі, що впливають на об'єктивність і 

незалежність. 

З урахуванням вищевикладеного та інших супутніх чинників, 

Ревізійна комісія, виконуючи функцію аудиторського комітету 

вважає, що ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" є незалежним в тому 

значенні, яке надається даному поняттю у відповідних 

нормативних актах та професійних стандартах, а також вважає, 

що об'єктивність відповідального партнера з аудиту і членів 

аудиторської групи не порушена. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

У складі Наглядової ради Товариства не утворювалися постійні 

чи тимчасові комітети з числа її членів. Оскільки у складі 

Наглядової ради Товариства не утворювалися постійні чи 

тимчасові комітети з числа її членів, то і оцінка роботи комітетів 

не здійснювалась. Оцінка роботи Ревізійної комісії, яка виконує 

функцію аудиторського комітету, не здійснювалась. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

У 2019 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, 

направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, 

забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною 

діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних 

зборів Товариства та прийняття відповідних рішень з питань, 

обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення 

безперебійної роботи Товариства, а також забезпечення 

прибуткової роботи Товариства. 

Оцінка діяльності Наглядової ради Товариства за 2019 рік не 

проводилась. 

 

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 фізична 

особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою 

та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із 

чинним законодавством України заборонено обіймати посади в 

органах управління господарських товариств, а саме народні 

депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 

посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки 

України, Національної поліції України, державні службовці, крім 

X  



випадків, визначених Законом України "Про акціонерні 

товариства". Головою та членами Наглядової ради не можуть 

бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом 

діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. 

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти 

власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути 

Головою та членами Наглядової ради. Посадові особи органів 

Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та 

досвідом, високими професійними та моральними якостями, 

необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати 

бездоганну ділову репутацію. 

 

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)  

 

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)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Макаренко Валентин 

Іванович - Голова 

Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 

рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 



Новікова Тетяна Павлівна 

- член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 

рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 

Плужко Мирослава 

Володимирівна - член 

Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 

рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 

Каряка Микола 

Вячеславович - член 

Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 

рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 

Кравець Михайло 

Миколайович - член 

Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 

рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 

Фурсова Наталія Сергіївна 

- член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не 

розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є 

колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі 

питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та 



рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. Детальна інформація про функціональні 

обов'язки членів Наглядової ради наведена у пункті 9 

"Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт 

керівництва (звіт про управління)" цієї річної інформації. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які 

проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал. Засідання Правління може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці 

для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у 

формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у 

формі спільної присутності проводиться відкритим способом 

(підняттям рук).  

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у 

формі письмового опитування проводиться з використанням 

бюлетенів для голосування.  

Протягом 2019 року Правління Товариства провело 26 засідань, 

на яких було розглянуто 36 питань, віднесених чинним 

законодавством та Статутом Товариства до його компетенції.  

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства 

у звітному періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних та 

позачергових загальних зборів Товариства;  

- внесення змін до організаційної структури Товариства;  

- прийняття рішень щодо відчуження основних засобів 

Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою; 

- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з 

напрямів діяльності, головного інженера та керівників 

структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані 

Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради; 

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у 

вчиненні яких є заінтересованість.  

- про надання повноважень члену Правління АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" діяти без довіреності від імені АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ". 

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому 

бере участь більше половини його складу. Засідання Правління 

вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні 

Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та 

заступник Голови Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів 

членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні 

Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного 

розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень 

Голова Правління має право вирішального голосу. 

 

 



Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцінка роботи Правління Товариства за 2019 рік не проводилась. 

 

Примітки 
  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

1. основні характеристики систем внутрішнього контролю: 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю 

та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено. Підрозділу внутрішнього 

аудиту (внутрішнього аудитора), станом на 31.12.2019 року не створено. Проте при здійсненні 

внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документацій, рахунки і подвійний запис); 

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, 

перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне 

опитування персоналу, підтвердження і простежування). 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та 

законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів. 

 Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю будується 

на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяє: 

1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства; 

2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; 

3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; 

4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; 

5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення 

незалежного аудитора (аудиторської фірми) та внутрішню систему контролю. 

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства.  

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать: 

1) Наглядова рада, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 20 грудня 2018 року 

(протокол №35).  

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, 

забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, 

розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності 

Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства. 

2) Ревізійна комісія, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 20 грудня 2018 року 

(протокол №35).  

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за 

фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та 

спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності. 

З метою надання річним загальним зборам Товариства, звіту та висновків за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Ревізійною комісією Товариства 

проведена відповідна перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались реальність та 

достовірність господарських операцій, повнота відображення у бухгалтерських документах 

господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась перевірка 



результатів поточної фінансової діяльності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та аналіз 

інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і випадки 

можливого перевищення повноважень посадовими особами АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним 

законодавством України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товариства.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Ревізійна 

комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт буде 

розглянуто річними загальними зборами Товариства.  

Протягом звітного року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.. 

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається 

на директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", до функцій яких вбудовані повноваження щодо 

контролю. Так організаційною структурою управління Товариства передбачено утворення і 

функціонування: 

1. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА, діяльність якої направлена на заготівлю 

сировини та переробку металобрухту чорних металів та організацію процесу планування 

контролю виробництва та відвантаження продукції. Відповідальність за системи внутрішнього 

контролю несе директор з виробництва. 

2. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА, функціями служби є забезпечення Товариства усіма 

видами енергії, своєчасного ремонту електроустаткування, електроустановок, повітряних та 

кабельних мереж. Реалізація плану-графіку проведення ремонтно-будівельних робіт згідно до 

виробничої програми. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний 

технолог. 

3. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА КОМЕРЦІЙНОГО, функціями якої є організація та контроль 

забезпечення Товариства сировиною, здійснення планувань щодо перевезень металобрухту. 

Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор комерційний. 

4. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, діяльність якої направлена на організацію розробки та реалізацію 

комплексу заходів із забезпечення безпеки Товариства, правового забезпечення інтересів 

Товариства, комерційної таємниці Товариства, виявлення та профілактики можливих порушень 

безпеки. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з безпеки. 

5. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ПЕРСОНАЛУ, функціями якої є удосконалення 

організаційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, 

забезпечення ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу всіх 

підрозділів Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з 

персоналу. 

6. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, яка відповідає за організацію економічної та 

фінансової роботи в Товаристві та дотримання єдиних методологічних основ ведення 

бухгалтерського обліку. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний 

бухгалтер. 

7. ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших 

нормативно-правових актів на підприємстві. Відповідальність за системи внутрішнього 

контролю несе начальник юридичного відділу. 

8. ВІДДІЛУ ЛОГІСТИКИ, який відповідає за забезпечення перевезення вантажів та 

забезпеченню Товариства брухтом. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе 

начальник відділу логістики. 

9. ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ,  яка відповідає за виконання заходів соціального розвитку 

(харчування працівників Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, 

тощо). Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник господарського 

відділу. 

10. ВІДДІЛУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, діяльність якого направлена на виконання правових, організаційно-технічних, 



санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі 

праці, належного стану охорони праці та санітарного благополуччя на території Товариства. 

Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник відділу промислової 

безпеки, охорони праці і навколишнього середовища. 

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є залучення 

незалежного аудитора (аудиторської фірми) для перевірки річної фінансової звітності 

Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019 року (протокол засідання 

Наглядової ради №216) аудитором (аудиторською фірмою) АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 року 

обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; номер реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес" - 1037; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.10-А, кв.43, м. 

Київ, 04210). 

Протягом 2018 року АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" співпрацювало з ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "ХАРКІВ" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 22628041; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес" - 0186; місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Чигирина Юлія, 5), яке рішенням 

Наглядової ради Товариства від 12 вересня 2018 року (протокол засідання №156) було обрано 

аудитором (аудиторською фірмою) АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" для проведення 

аудиторської перевірки за результатами 2018 року. 

 

2. основні характеристики системи управління ризиками: 

При здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах 

ризиків: 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що фінансові результати 

Товариства зазнають несприятливого впливу від зміни плаваючих відсоткових ставок. 

Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм 

ризиком зміни відсоткових ставок, оскільки усі фінансові активи та зобов'язання Товариства 

мають фіксовані ставки. 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація 

кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій 

наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних 

банках, що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну 

політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику 

проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують 

певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною 

кредитною історією або зі 100% передплатою. 

Товариство сформувало у повному обсязі резерв на покриття збитків від знецінення для усієї 

торгової дебіторської заборгованості понад 365 днів, оскільки історичний досвід свідчить, що 

торгова дебіторська заборгованість, прострочена більше ніж на 365 днів, звичайно є 

безнадійною. Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених 

залишків. 



Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами, розміщеними в банках, та іншими 

банківськими вкладами, визначається с урахуванням оцінки кредитного ризику Товариством на 

звітну дату та контрактного строку дії фінансового інструменту.  

Якщо станом на звітну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного ризику за 

банківськими розміщеннями з моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки 

визначається виходячи з 12-місячних очікуваних збитків. У разі значного зростання кредитного 

ризику резерв під очікувані збитки визначається виходячи з очікуваних збитків протягом усього 

періоду існування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених в банках, та інших 

банківських вкладів, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи інформацію щодо 

індивідуальних рейтингів банків, що публікуються провідними рейтинговими агентствами у 

вільному доступі (Standard&Poor`s, Moody`s, Fіtch). При наявності більш ніж одного 

індивідуального  рейтингу, обирається найнижчий рейтинг. При відсутності у банку 

індивідуального рейтингу він обирається на рівні не вище суверенного рейтингу України.  

Після визначення рейтингу банку на звітну дату за допомогою перехідної таблиці щодо середніх 

значень ймовірності дефолту контрагентів, що публікується агентством Standard&Poor`s або 

іншими міжнародними рейтинговими агентствами у вільному доступі, використовується 

значення ймовірності дефолту, як відсотку для нарахування резерву за активом (за необхідності 

зважуючи отриманий коефіцієнт резервування на термін фінансового активу).  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному 

випадку. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у 

резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів. 

Ризик управління капіталом 

Ризик управління капіталом 

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну 

діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим 

зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних 

вкладень та стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом 

націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу. Товариство шляхом 

розрахунку,  аналізу та  їх порівняння з нормативними показниками  регулярно здійснює 

моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління капіталом та цілі, в 

залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії розвитку. 

Товариство проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт фінансування, який 

розраховується як сума зобов'язань Товариства поділена на загальну суму власного капіталу і 

характеризує залежність Товариства від залучених засобів. 
  

 2019 2018 

 

Інші довгострокові зобов'язання                                                 
12 232 7 659 

Торгова та інша кредиторська заборгованість                           260 818 414 258 

Разом зобов'язання 273 050 421 917 

Власний капітал                                                                             185 090  151 057  

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 1,48 2,8 

 

Товариство також проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань поділена на загальну суму капіталу та чистих 

зобов'язань.  

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та інша кредиторська заборгованість за 

вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів. 

Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати 

політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв 



ринку і стратегії розвитку. 

  

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?  3 

 

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? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

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 додаткову емісію 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управління Товариства. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку про ринок 

цінних паперів або 

через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  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  

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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 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 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) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED) 

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 2 074 421 пункт 10 розділу VІ Прикінцевих та 

перехідних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" №5178-VІ від 06.07.2012р. 

Лист Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

№08/03/18049/НК від 30.09.2014р. 

 

11.10.2014 



Опис Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 

2 083 421 шт. акцій з них: 1) власники цінних паперів, яким належить 2 074 

421 шт. акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 

та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок 

в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому 

відповідно до пункту 10 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VІ від 

06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не 

враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 

емітента. 

259 504 000 9 000 частина 1 статті 69-2 Закону 

України "Про акціонерні 

товариства" №514-VІ від 

17.09.2008р.    

28.02.2019 

Опис 2) Викуплені відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні 

товариства" №514-VІ від 17.09.2008р. власні акції у кількості 9 000 шт., на 

підставі частини 1 статті 69-2 Закону, не враховуються у разі розподілу 

прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних 

зборів. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згідно пункту 15 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства"  

№514-VІ від 17.09.2008 року: посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова 

та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. 

 

Порядок обрання Наглядової ради Товариства. 

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює 

управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. 

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, 

заступник Голови та члени Наглядової ради.  

У звітному періоді Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних 

загальних зборах Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), 

строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять: 

1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ 

LІMІTED); 

2) Лихоманов Андрій Анатолійович; 

3) Брідня Гліб Ігорович; 

4) Машкара Катерина Володимирівна; 

5) Терещенко Алла Петрівна. 

Наглядовою радою Товариства 13 травня 2019 року (протокол засідання №193) прийнято 

рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - 

представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 

98,66988% статутного капіталу Товариства. 

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям 

професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад 

Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними 

цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами Товариства, та не 



входять до складу Правління Товариства. 

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три 

роки. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери 

Товариства. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.  

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси 

(далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.  

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами 

не були прийняті рішення з питань: 

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;  

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, 

то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, 

скликання і проведення загальних зборів Товариства. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.  

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути 

замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена 

Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є 

відповідний член Наглядової ради. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її 

обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові 

загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 

всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів 

повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним 

законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться 

щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, 

які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного 

голосування. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю 

голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової ради 

Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був 

Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову 

Наглядової ради.  

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх 

обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які 

беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника 

Голови Наглядової ради.  

 

Порядок обрання Правління Товариства. 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його 

поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною 



діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних 

зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Кількісний склад Правління 

становить 9 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени 

Правління.  

У звітному періоді Правління Товариства працювало у наступному складі: 

1. Макаренко Валентин Іванович - Голова Правління 

2. Новікова Тетяна Павлівна - член Правління 

3. Плужко Мирослава Володимирівна - член Правління 

4. Каряка Микола Вячеславович - член Правління; 

5. Кравець Михайло Миколайович - член Правління; 

6. Фурсова Наталія Сергіївна - член Правління 

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою, в порядку, передбаченому п.п.10.9. - 

10.10. Статуту Товариства.  

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства 

мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова 

Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.  

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій 

раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.  

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів 

членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу 

голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право 

вирішального голосу.  

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.  

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. 

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним 

прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме 

його повноваження.  

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада 

Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових 

членів Правління Товариства. 

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не 

обмежується.  

 

Порядок обрання Ревізійної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії 

входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. 

У звітному періоді діяли декілька складів Ревізійної комісії Товариства.  

І. Починаючи з 01.01.2019 року та до 18.04.2019 року Ревізійна комісія працювала у складі, 

обраному на річних загальних зборах Товариства від 26 квітня 2016 року (протокол річних 

загальних зборів №31), строком на три роки, до якого входили: 

1) Новіков Андрій Юрійович; 

2) Романова Світлана Сергіївна; 

3) Черников Іван Васильович. 

ІІ. У період з 18.04.2019 року та до 04.06.2019 року Ревізійна комісія працювала у складі, 

обраному на річних загальних зборах Товариства від 18 квітня 2019 року (протокол річних 

загальних зборів №36), строком на три роки, до якого входили: 

1) Новіков Андрій Юрійович; 

2) Романова Світлана Сергіївна; 

3) Черников Іван Васильович. 



Ревізійною комісією Товариства 18 квітня 2019 року (протокол засідання від 18.04.2019р.) 

прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Новікова Андрія Юрійовича. 

На підставі поданої заяви 04 червня 2019 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії 

Товариства Новікова Андрія Юрійовича, з одночасним припиненням повноважень Голови 

Ревізійної комісії.  

ІІІ. У період з 04.06.2019 року та до 31.12.2019 року Ревізійна комісія працювала у складі, 

обраному на річних загальних зборах Товариства від 18 квітня 2019 року (протокол річних 

загальних зборів №36), строком на три роки, до якого входять: 

1) Романова Світлана Сергіївна; 

2) Черников Іван Васильович. 

Ревізійною комісією Товариства 04 червня 2019 року (протокол засідання від 04.06.2019р.) 

прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Черникова Івана Васильовича. 

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії 

обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа 

юридичних осіб - акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії 

визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії   юридична особа несе відповідальність 

перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії. 

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії 

обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа 

юридичних осіб - акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії 

визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії   юридична особа несе відповідальність 

перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії. 

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери 

Товариства.  

Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 

1) член Наглядової ради Товариства; 

2) член Правління Товариства; 

3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 

4) члени інших органів Товариства. 

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні 

з моменту їх обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера   члена 

Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером   членом Ревізійної 

комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке 

повинно містити інформацію, передбачену Положенням про Ревізійну комісію Товариства. 

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини від 

загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 

робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради 

Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу 

Ревізійної комісії.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово. 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про  дострокове припинення повноважень 

всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. 

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться 

щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, 

які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом 

кумулятивного голосування. 

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю 



голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в 

будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії. 

 

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення: 

Нормативними документами Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацій його посадовим 

особам Товариства, у разі їх звільнення.  

У звітному періоді відсутні факти виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим 

особам Товариства, при їх звільненні. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 20 грудня 2018 

року (протокол №35).  

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює 

управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До 

компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та 

Статутом Товариства.  

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, 

заступник Голови та члени Наглядової ради. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється  діяльність Товариства, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні 

товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню 

Товариства; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

загальних зборів; 

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах; 

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

8) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених Законом України "Про 

акціонерні товариства";  

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, 

встановлення розміру їх винагороди; 

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної 

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством 

інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства; 

14) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання 

загальним зборам для затвердження; 

15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством 

та Статутом Товариства; 



16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення  аудиторської перевірки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років)  та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру 

оплати його (її) послуг; 

17) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення 

щодо нього; 

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 

та мають право на участь у загальних зборах відповідно до  статті 34 Закону України "Про 

акціонерні товариства"; 

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, а також у благодійних організаціях; 

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення 

внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію; 

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств 

Товариства; 

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або 

відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень; 

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVІ Закону України 

"Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, 

передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

26) прийняття рішення  про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за 

винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або 

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 

відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;  

27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу 

акцій; 

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг; 

30) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні 

товариства"; 

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 

законодавством. 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися 

іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 

чинним законодавством України.  

До компетенції Наглядової ради також належить: 

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства; 

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих 

питань; 

3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів 

Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу 



та інших фондів Товариства; 

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства; 

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших 

корпоративних прав; 

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;  

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства; 

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що 

належить Товариству; 

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого 

загальними зборами; 

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови 

Правління і заступника Голови Правління; 

11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій; 

12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, 

процедур та інвестиційних програм Товариства; 

13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів 

Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, 

затвердження положень про комітети, визначення персонального складу таких комітетів; 

14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою); 

15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства; 

16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми 

підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, 

акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях); 

17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а 

також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та 

інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях); 

18) контроль за виконанням рішень загальних зборів; 

19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства; 

20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів; 

21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;  

22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без 

довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з 

напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що 

безпосередньо підпорядковані Голові Правління; 

24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств,  об'єднань та 

інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство; 

25) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших 

корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших 

юридичних осіб, до складу яких входить Товариство; 

26) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, 

об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником 

(акціонером) та попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної 

довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких 

Товариство є учасником (акціонером); 

27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правілння та членів 

Правління Товариства; 

28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства; 

29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до 



проекту порядку денного загальних зборів; 

30) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги; 

31) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 

32) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 

33) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 

та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним 

законодавством;   

34) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених 

чинним законодавством;   

35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок; 

36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог 

статей 65, 65-2, 65-3, 66 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Голова Наглядової ради:  

1) організує роботу Наглядової ради; 

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, 

організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;  

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради 

до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими 

органами та посадовими особами органів Товариства; 

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства; 

5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства; 

6) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; 

7) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради. 

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його 

відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. 

 

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 20 грудня 2018 року 

(протокол №35).  

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його 

поточною діяльністю.  

Кількісний склад Правління становить 9 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, 

заступник Голови та члени Правління.  

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім 

тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до 

компетенції інших органів Товариства. Правління має наступні повноваження і функції: 

1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства; 

2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства; 

3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток 

Товариства; 

4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним 

законодавством та Статутом Товариства;  

5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти 

резервного капіталу та інших фондів Товариства; 

6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та 

керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, 

програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів; 

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства; 

8) приймає рішення про страхування майна Товариства; 



9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів 

Товариства та чинного законодавства; 

10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, 

наданих Наглядовою радою; 

11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без 

довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, 

головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані 

Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо 

якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні 

якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості 

особи у вчинення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;  

15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні 

збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 

16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу 

Правління; 

17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря 

загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії; 

18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про 

господарську діяльність Товариства; 

19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє 

заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання; 

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і 

служб Товариства;  

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених 

до компетенції Наглядової ради; 

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи 

Наглядової ради Товариства; 

24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, 

зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами; 

25) виконує дії відповідно до вимог статей 65, 65-2, 65-3, 66 Закону України "Про акціонерні 

товариства";  

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і 

віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами 

Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних 

зборів Товариства. 

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та 

головує на них. У разі відсутності Голови Правління або у разі неможливості виконання ним 

своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Правління, який обирається 

членами Правління з їх числа у порядку, визначеному Положенням про Правління Товариства.  

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень 

Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, 

підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати 

питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком 

віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів 



Товариства. 

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про 

Правління Товариства. 

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, 

окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання 

відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому 

керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.  

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та 

фізичним особам  здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту 

Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства. 

Рішенням  Правління та Наглядової ради Товариства надано повноваження члену Правління АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" Решетнику О.А., що обіймав посаду начальника юридичного 

відділу АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", право без довіреності представляти інтереси АТ 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" у відносинах з судовими органами України. 

 

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну 

комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 20 грудня 

2018 року (протокол №35).  

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії 

входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. 

До компетенції Ревізійної комісії належить:  

1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;  

2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ради в частині 

питань фінансово-господарської діяльності Товариства;  

3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту 

і рішенням загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  

4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;  

5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;  

6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів 

резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок 

прибутку Товариства;  

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;  

8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством 

додаткової емісії акцій;  

9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення 

резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів 

Товариства;  

10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам 

чинного законодавства;  

11) подання звітів про результати перевірок загальним зборам та надання рекомендацій на 

підставі цих звітів;  

12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові 

загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 

результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних зборів 

Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 

результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація 

про: 

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 

відповідний період; 



2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і 

несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії. В межах наданих йому 

повноважень Голова Ревізійної комісії:  

1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; 

2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів засідань 

Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії; 

3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії; 

4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії; 

5) доповідає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених 

перевірок; 

6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства; 

7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
"ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної  у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» код за ЄДРПОУ 00191454 за 2019 рік 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» 

2020 р. 

 

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  

щодо інформації, наведеної  

у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

за 2019 рік 

 

 

Акціонерам та керівництву  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 

 

Інформація про предмет завдання 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної 

відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40
1
 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (далі – Товариство) за  рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й 

включає: 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента; 

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

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

- опис повноважень посадових осіб емітента. 



      Застосовні критерії 

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  

o Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із 

змінами і доповненнями); 

o Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і 

доповненнями). 

Конкретна мета 

Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 40
1
 «Звіт керівництва» Закон України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що 

інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. 

Відносна відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації 

Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки. 

Відносна відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також 

перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 

частини 3 статті 40
1
 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з 

надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів 

для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж 

відповідальна сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними 

критеріями. 

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для 

можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та 

отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і 

достатньої впевненості на підтримку свого висновку.  

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали 

розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до 

завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.  

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з 

предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню 

впевненість на підтримку свого висновку. 

Застосовні вимоги контролю якості 

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно 

впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури 

щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та 

нормативних актів.  

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 

бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), 

який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та 

належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 

Перегляд виконаної роботи 

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та 

підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва 

Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) 

інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: 

- статут Товариства; 



- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році; 

- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році; 

- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року; 

- відповіді на запити від практикуючого фахівця; 

- письмові запевнення від Товариства; 

- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua 

- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань 

usr.minjust.gov.ua; 

- сторінка Товарисвта, в мережі інтернет: http://vtorm.interpipe.biz. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті 

про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми 

розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління 

і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок  

На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» за 2019 рік підготовлена правильно 

в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 40
1
 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок». 

Основні відомості про аудиторську фірму  

Повне найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація 

від 20.09.1995р. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталінграда, буд.10А, корпус  2, 

кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

(розділ суб’єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням 

Аудиторської Палати України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

(розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язків аудит фінансової звітності), згідно з 

рішенням Аудиторської Палати України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

(розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням 

Аудиторської Палати України; 

• Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 

0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 

від 28.09.2017р.;  

• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів, виданого Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний 

номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 

18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 

р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 

E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Повне ім’я аудиторів із завдання з – Остап’юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, 



надання впевненості виданий рішенням Аудиторської палати України №157 від 

25 грудня 2005 року, номер у Реєстрі АПУ – 102333. 

– Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, 

виданий рішенням Аудиторської палати України №25 від 14 

лютого 1995 року, номер у Реєстрі АПУ – 101236. 

             

Аудитор                                          ____________________ Н.А. Остап’юк 

          (Сертифікат аудитора №006043 від 25.12.2005 р. 

           виданий рішенням АПУ №157 від 25 грудня 2005 р.) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                              __________________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,  

           виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) 

 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

20 березня 2020 р." 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Товариство не є фінансовою установою. 

 

 



VІІІ. 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 

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(ІNTERPІPE LІMІTED) 

НЕ170535 1065, Cyprus, - р-н, 

Nіcosіa, Mykіnon, 8 

256 052 278 98,66988 256 052 278 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фізичні особи, що володіють 5 і більше відсотків акцій Товариства 

відсутні 

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 

Акція проста 

бездокументарна іменна 

259 504 000 0,25 Кожною простою акцією Товариства її власнику - 

акціонеру надається однакова сукупність прав, 

включаючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його 

майна або вартості частини майна Товариства; 

4) отримання інформації про господарську діяльність 

Товариства в обсязі і в порядку, визначеному 

законодавством України, Статутом та внутрішніми 

документами Товариства; 

5) переважне право на придбання простих акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством 

(крім випадку прийняття загальними зборами рішення 

про невикористання такого права) у порядку, 

встановленому законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати 

здійснення обов'язкового викупу Товариством 

належних йому простих акцій, у випадках, визначених 

статтею 68 Закону України "Про акціонерні 

товариства".  

Акціонери Товариства не мають переважного права на 

придбання простих акцій Товариства, які 

пропонуються їх власником до продажу третій особі.  

Акціонери зобов'язані: 

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх 

документів Товариства; 

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів 

Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числі пов'язані з майновою участю; 

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, 

що передбачені Статутом Товариства; 

5) не розголошувати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 

Акціонери Товариства можуть мати й інші права та 

обов'язки, передбачені чинним законодавством та 

ні 



Статутом Товариства.  

 

Примітки: 

20 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами Товариства прийнято рішення про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". 



XІ. 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 Національна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

UA 4000073415 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 259 504 0

00 

64 876 000 100 

Опис 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА. 

Статутний капітал АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" становить 64 876 000,00 гривень (шістдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят шість 

тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 259 504 000 (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі) штук простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.  

Перша емісія акцій зареєстрована Дніпропетровським обласним фінансовим управлінням 17 серпня 1994 року, свідоцтво № 51/1/94 на суму 38 

400 000 000 (тридцять вісім мільярдів чотириста мільйонів карбованців), кількість просих іменних акцій 1 536 000 (один мільйон п'ятсот 

тридцять шість тисяч) штук номінальною вартістю 25 000 (двадцять п'ять тисяч карбованців) кожна. Акції повністю оплачені за вартістю не 

нижче номінальної та розміщені серед засновників. Форма випуску (існування) акцій не визначена.  

Друга емісія акцій зареєстрована Міністерством фінансів України 28 вересня 1995 року, свідоцтво № 398/1/95 на суму 99 200 000 000 

(дев'яносто дев'ять мільярдів двісті мільйонів карбованців), кількість простих іменних акцій 3 968 000 (три мільйони дев'ятсот шістдесят вісім 

тисяч) штук номінальною вартістю 25 000 (двадцять п'ять тисяч карбованців) кожна. Акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної 

та розміщені серед засновників. Форма випуску (існування) акцій не визначена.  

Третя емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 січня 1999 року, свідоцтво № 33/1/99 на суму 2 

076 000 (два мільйони сімдесят шість тисяч гривень), кількість простих іменних акцій 8 304 000 (вісім мільйонів триста чотири тисячі) штук 

номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції повнісю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед 

засновників. Форма випуску акцій - документарна.  

Четверта емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 жовтня 2005 року, свідоцтво №495/1/05 на 

суму 14 876 000 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч гривень), кількість простих іменних акцій 59 504 000 (п'ятдесят дев'ять 

мільйонів п'ятсот чотири тисячі) штук номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять копійок) кожна. Форма випуску акцій - документарна. Акції 

повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед засновників. 

П'ята емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 липня 2008 року, свідоцтво №302/1/08 на суму 64 

876 000 (шістдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч гривень), кількість простих іменних акцій 259 504 000 (двісті п'ятдесят 

дев'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі) штук номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Акції повністю оплачені 

за вартістю не нижче номінальної та розміщені серед засновників. Форма випуску акцій-документарна.  

В цілях виконання вимог законодавстта зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про 

виключно бездокументарну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2010 року, прийнято 

рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 червня 2010 року № 



411/1/10. 

Згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів 

Національним Депозитарієм України присвоєно реєстраційний літерно-знаковий код цінним паперам Товариства та отримано виписку з 

реєстру кодів цінних паперів. Код цінних паперів UA 4000073415. 

У зв'язку зі зміною найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на виконання вимог законодавства здійснено 

заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №411/1/10 від 16 

червня 2010 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12 липня 2012 року.  

20 грудня 2018р. позачерговими загальними зборами прийнято рішення про зміну найменування юридичної особи та зміну типу акціонерного 

товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". Чинне Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів не змінювалось, 

оскільки пунктом 6 ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017р. №1983-VІІІ, зокрема, передбачається, 

що зміна найменування юридичної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства не є підставою для переоформлення документів, що 

згідно із законодавством не є дозвільними, але які мають бути в юридичної особи і в яких зазначається найменування юридичної особи, зокрема 

відсутня вимога щодо переоформлення свідоцтв. В той же час, 08 вересня 2017р. за №1109/30977 в  Міністерстві юстиції України було 

зареєстровано рішення НКЦПФР №605 від 10.08.2017р. "Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску 

(випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у 

бездокументарній формі". Цим Рішенням встановлено, що зміна найменування юридичної особи у зв'язку зі зміною типу акціонерного 

товариства не є обов'язковою підставою для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів. 

Інші види цінних паперів не випускались і не розміщувались. 

Відбулися наступні зміни у кількості акцій, що перебувають в обігу: відповідно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акціонерні 

товариства" здійснено обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, які подали до Товариства письмові вимоги про 

обов'язковий викуп належних їм акцій, за результатами голосування на позачергових загальних зборах АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 

від 20 грудня 2018 року. У встановлений чинним законодавством термін, за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги 

обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, було викуплено 9 000 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 2 

250,00 грн., загальною вартістю викупу 8 550,00 грн. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

ТОВАРИСТВА.  

В 2012 році акції Товариства включені до біржового списку, на підставі укладеного договору з публічним акціонерним товариством "Фондова 

біржа ПФТС". Цінні папери Товариства включені до списку позалістингових паперів Біржового Списку ПФТС. Протягом 2014-2015 р.р. 

вітчизняний фондовий ринок функціонував в умовах подальших девальваційних очікувань та скорочення основних показників реального 

сектору економіки, який зазнав значних втрат внаслідок ескалації військово-політичного конфлікту на сході країни. Таким чином, на 

фондовому ринку практично відсутній інтерес до акцій акціонерних товариств у зв'язку із їхньою низькою ліквідністю, високою волатильністю, 

недостатнім захистом прав міноритаріїв, а також відносно тривалим терміном інвестування в умовах відсутності в Україні стабільного 

довгострокового ресурсу. І, як наслідок, в продовж 2014-2019р.р. цінні папери Товариства на ПФТС не котирувалися. 

 

 

 



6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

/ списання 

акцій на 

рахунок / з 

рахунку 

емітента 

Вид дії 

викуп/ 

набуття 

іншим 

чином/ 

продаж/ 

анулювання 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим 

чином 

/продано/ 

анульовано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим чином 

/продано/ 

анульовано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено/ 

набуто іншим 

чином /продано/ 

анульовано 

Найменування органу, що зареєстрував 

випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.02.2019 викуп 9 000 2 250 16.06.2010 411/1/10 Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

0,0035 

Опис 

Відповідно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснено обов'язковий викуп Товариством акцій на 

вимогу акціонера, який подав до Товариства письмову вимогу про обов'язковий викуп належних йому акцій, за результатами голосування 

на позачергових загальних зборах АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" від 20 грудня 2018 року. Проти прийняття рішення, 

передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства" голосувало 3 (три) акціонера, які зареєструвалися для участі у 

позачергових загальних зборах АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", які були проведені 20 грудня 2018 року.Загальна кількість 

належних таким акціонерам акцій становить 12 404 шт.Загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій - 3 101 

грн.Акціонери, які звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцій за результатами голосування на позачергових загальних зборах 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" від 20 грудня 2018 року та акції яких не були викуплені Товариством, відсутні.До Товариства з 

вимогою про викуп акцій звернувся 1 (один) акціонер з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", які були проведені 20 грудня 2018 року, та голосував "проти" питання порядку денного №3 

"Прийняття рішення про зміну типу Товариства".Загальна кількість акцій, які були викуплені Товариством у цього акціонера становить 9 

000 штук загальною номінальною вартістю 2 250 грн. Ціна викупу акції - 0,95 грн.28 січня 2019 року украдено 1 (один) Договір 

купівлі-продажу (обов'язкового викупу) цінних паперів. Оплата акцій Товариством здійснена 07 березня 2019 року. Товариство протягом 

року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні 

товариства", має намір здійснити продаж таких акцій. 

 



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 64 876 000 257 420 579 2 083 421 0 

Опис: 

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 2 083 421 шт. акцій з них: 

1) власники цінних паперів, яким належить 2 074 421 шт. акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому 

відповідно до пункту 10 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VІ від 06.07.2012р. та Листа 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента. 

2) Викуплені відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VІ від 17.09.2008р. власні акції у кількості 9 000 шт., на підставі частини 1 статті 

69-2 Закону, не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.    

 

 



 

XІІІ. 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: 190 827 200 972 21 520 29 533 212 347 230 505 

  будівлі та споруди 69 570 62 659 1 495 0 71 065 62 659 

  машини та обладнання 111 952 129 826 13 249 20 351 125 201 150 177 

  транспортні засоби 6 006 5 089 6 558 9 182 12 564 14 271 

  земельні ділянки 1 808 1 808 0 0 1 808 1 808 

  інші 1 491 1 590 218 0 1 709 1 590 

2. Невиробничого 

призначення: 
4 470 4 420 0 0 4 470 4 420 

  будівлі та споруди 659 647 0 0 659 647 

  машини та обладнання 6 5 0 0 6 5 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 3 674 3 674 0 0 3 674 3 674 

  інші 131 94 0 0 131 94 

Усього 195 297 205 392 21 520 29 533 216 817 234 925 

Опис 

Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Остання 

переоцінка проводилась експертами-оцінювачами. Результати оцінки 

основних засобів та капітальних інвестицій були відображені 

Товариством на 01.01.2013 р 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за 

переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату 

переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 

подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти 

основних засобів переоцінюються, якщо залишкова вартість об'єкта 

суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої 

вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на 

ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних 

засобів, до якої належить цей об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартість основних засобів станом 

на 31.12.2019 р. відповідає її балансовій вартості з урахуванням 

амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується 

пропорційно до зміни валової балансової вартості активу (балансова 

вартість активу після переоцінки дорівнює переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному 

капіталі, переноситься до нерозподіленого прибутку поступово за 

період використання об'єкта. Сума перенесеної до нерозподіленого 

прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується 

на переоціненій балансовій вартості активу та амортизацією, що 

базується  на первісній вартості активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак 

знецінення основних засобів. Об'єкт основних засобів знімається з 

обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від 

його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки 

або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття 



активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки 

і збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи 

нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного 

звітного року і, при необхідності, коригуються. При проведенні 

кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у 

складі балансової вартості основних засобів як замінена вартість, за 

умови відповідності критеріям визнання активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, 

нараховується за прямолінійним методом на основі наступних 

очікуваних строків корисного використання відповідних активів: 

Строк корисного використання, років 

Будівлі та споруди 15 - 25 років 

Передавальні пристрої 10 - 15 років 

Машини і обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інструменти, пристрої і інвентар 4 - 10 років 

Інші основні засоби 5 - 15 років 

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії 

будівництва та обліковується по собівартості. Вона включає вартість 

будівництва та інші прямі витрати. Незавершене будівництво не 

амортизується до тих пір, доки відповідний актив не буде добудований 

та введений в експлуатацію. 

Оцінка справедливої вартості основних засобів та капітальних 

інвестицій віднесена до Рівня 3 (з істотними неспостережуваними 

вихідними даними) ієрархії джерел справедливої вартості. 

Станом на 31 грудня 2019 р. до складу основних засобів були включені 

повністю амортизовані активи первісною вартістю 11 794 тис. грн. 

(відповідно у 2018: 13 424 тис. грн.) 

Станом на 31.12.2019 р. в якості забезпечення договорів поруки 

материнського підприємства було передано у заставу рухоме та 

нерухоме майно, балансова вартість якого станом на 31.12.2019 р. 

складала 164 926 тис. грн.(станом на 31.12.2018 -142 675 тис.грн.). 

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались. 

Товариство оцінює інвестиційну нерухомість  за справедливою 

вартістю   відповідно до вимог МСБО 40.  При узгоджені  її 

балансової вартості на початок і кінець періоду, а також її справедливу 

вартість відображає  доходи та витрати від інвестиційної нерухомості. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

185 090 151 057 

Статутний капітал (тис.грн) 64 876 64 876 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

64 876 64 876 

Опис Розрахунок вартості чистих активів проводився відповідно до методичних рекомендацій 

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України 27.06.2013р. № 628. 

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активі = Необоротні 

активі + Оборотні активі + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - 

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доход майбутніх 

періодів. 

Висновок Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом у 2019р. 

Становить 120214 тис.грн. Вартість чистих активів АТ "ІНТЕРПАЙП 



ДНІПРОВТОРМЕТ" у 2019 р. більша від статутного капіталу. Вимоги п.3. ст.155 

Цивільного 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 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 273 050 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 273 050 X X 

Опис З них: поточну кредиторська заборгованість за товари (роботи, 

послуги) та за одержаними авансами - 67607 тис грн., 

довгострокові зобов'язання та забезпечення - 12232 тис.грн., 

інші поточні зобов'язання - 193211 тис.грн.  

У розділі "Кредити банку" відсутня інформація тому, що 

Товариство не має цих зобов'язань. 

У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня 

наступна інформація: - у підрозділі "Зобов'язання за цінними 

паперами", а саме за облігаціями; за іпотечними цінними 

паперами; за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском), за векселями (всього) та за іншими цінними 

паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) 

відсутня інформація про зобов'язання емітента, тому що 

Товариство не має цих зобов'язань на підставі того, що 

Товариство не здійснювало випусків вище перелічених цінних 

паперів. У розділі "Інформація про зобов'язання емітента (за 

фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним 

видом)" відсутня інформація про зобов'язання емітента за 

фінансовими інвестиціями в корпоративні 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 

металів 

17183 97186 28,3 709240 4300130 93,9 

2 Послуги з 

переробки та 

перегрузу 

давальницько

ї сировини 

783951 246542 71,7 783951 246542 5,4 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собівартість товарів 92,9 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевченківський р-н, м. Київ, вул. 

Тропініна, 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) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює 

професійну діяльність на фондовому 

ринку - депозитарна діяльність. 

Депозитарна діяльність депозитарію 

цінних паперів 

Опис Обслуговування випуску цінних 

паперів АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

здійснюється на підставі Договору про 

обслуговування випусків цінних 

паперів. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД 

МАРКЕТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., 

Печерський 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 

Національна комісія з цінних паперів 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 здійснює 

професійну діяльність на фондовому 

ринку - депозитарна діяльність. 



Депозитарна діяльність депозитарної 

установи (зберігача цінних паперів). 

Опис Обслуговування рахунків у цінних 

паперах власників акцій Товариства 

здійснюється зберігачем на підставі 

Договору про відкриття рахунків у 

цінних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"МІЛА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, Київська обл., 

Оболонський р-н, м. Київ, проспект 

Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 

Факс 537-76-52 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає 

аудиторські послуги емітенту 

Опис На підставі укладеного договору надає 

послуги з аудиту повного пакету 

консолідованої фінансової звітності та 

фінансової звітності Товариства за 2019 

та 2020 роки, що складена відповідно 

до МСФЗ. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

РЕДЖІО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41215415 

Місцезнаходження 03124, Україна, Київська обл., 

Соломенський 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 Юридична особа, яка здійснює 

оціночну діяльність. 

Опис На підставі укладеного договору надає 

послуги щодо незалежної оцінки пакета 



акцій АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ", що складається з 

259504000 простих іменних акцій та 

складає 100% статутного капіталу 

Товариства, та розрахункового 

визначення питомої вартості однієї 

акції в цьому пакеті та послуги, 

передбачені частиною п'ятою статті 71 

Закону України "Про акціонерні 

товариства". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23718881 

Місцезнаходження 04214, Україна, Київська обл., 

Оболонський р-н, м. Київ, вул. Героїв 

Дніпра, 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 Юридична особа, яка здійснює 

оціночну діяльність. 

Опис На підставі укладеного договору надає 

послуги по визначенню ринкової 

вартості майна, що належить 

Товариству для подальшої реалізації. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

"ІНКОН-ЦЕНТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21870411 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

Центральний р-н, м. Дніпро, вул. 

Гоголя, буд. 15 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

123/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.02.2019 

Міжміський код та телефон (056) 370-19-76 

Факс 377-33-98 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює 

оціночну діяльність. 

Опис На підставі укладеного договору надає 

послуги по визначенню ринкової 

вартості майна, що належить 



Товариству для подальшої реалізації. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33517151 

Місцезнаходження 49005, Україна, Дніпропетровська обл., 

Соборний р-н, м. Дніпро, 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-правові послуги 

емітенту 

Опис На підставі укладених договорів ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

здійснює надання консультативної 

допомоги з питань правового 

забезпечення господарської діяльності 

Товариства. А також здійснює правову 

експертизу документів, що надходять з 

правоохоронних та контролюючих 

органів; юридична підтримка зі спірних 

угод; представництво інтересів 

Товариства з питань, пов'язаних з 

діяльністю Товариства, у 

контролюючих, правоохоронних 

органах, органах державної влади; 

консультаційну та практичну допомогу 

у проведенні претензійно-позовної 

роботи з окремих угод, в т.ч. 

представництво інтересів Товариства у 

судових органах, органах виконавчої 

служби та ін. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22628041 

Місцезнаходження 61001, Україна, Харківська обл., 

Московський р-н, м. Харків, вул. 

Чигирина Юлія, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0186 

Найменування державного органу, що видав ліцензію Аудиторська палата України 



або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (057) 714-09-17 

Факс 728-57-27 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає 

аудиторські послуги емітенту 

Опис На підставі укладеного договору в 2019 

році надавала послуги: - з аудиту 

повного пакету консолідованої 

фінансової звітності та фінансової 

звітності Товариства за 2018р., що 

складена відповідно до МСФЗ; - з 

надання обмеженої впевненості 

стосовно перевірки та підтвердження 

інформації, визначеної статтею 40-1 

Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" та наведеної 

товариством у Звіті з корпоративного 

управління АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" за 2018 рік, на її 

відповідність вимогам законодавства та 

внутрішнім документам Товариства. 

 



XІV. 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 про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів 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 

URL-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 18.04.2019 Річні загальні збори 287 400 574 863 49,99 - правочини з 

продажу продукції, 

що виробляється 

Товариством; - 

19.04.2019 http://dneprvtormet.іn

terpіpe.bіz/ru/forіnves

tors/meetіng/posa/ 



правочини з 

закупівлі 

Товариством 

матеріалів та 

сировини; - 

правочини з 

залучення кредитів; 

- правочини із 

застави та/або 

іпотеки основних 

засобів та інших 

активів Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третіх 

осіб; - правочини, 

що укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третіх 

осіб; - правочини 

щодо виставлення 

банківських 

гарантій та / або 

акредитивів; - 

правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фінансової 

допомоги та/або 

позичок; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до кредитних 

договорів (договорів 

про відкриття 

кредитної лінії, 



договорів про 

надання банківських 

послуг тощо); - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів застави 

та/або іпотеки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів 

поруки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів щодо 

виставлення 

банківських 

гарантій та / або 

акредитивів.  

Опис: 

Річними загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товариство) 18 квітня 2019 року 

(протокол річних загальних зборів №36), прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 

1. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019р. до 18.04.2020р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і 

більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, 

вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;   

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 

перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 

банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 



- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 

287 400 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  перевищувати 287 400 тис. грн.  

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 49,99%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 257 410 402. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 256 056 162. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 256 055 859. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 303. 

2 18.04.2019 Річні загальні збори 1 500 000 574 863 260,93 - правочини з 

продажу продукції, 

що виробляється 

Товариством; - 

правочини з 

закупівлі 

Товариством 

матеріалів та 

сировини; - 

правочини з 

залучення кредитів; 

- правочини із 

застави та/або 

іпотеки основних 

засобів та інших 

активів Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третіх 

осіб; - правочини, 

що укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третіх 

осіб; - правочини 

щодо виставлення 

банківських 

19.04.2019 http://dneprvtormet.іn

terpіpe.bіz/ru/forіnves

tors/meetіng/posa/ 



гарантій та / або 

акредитивів; - 

правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фінансової 

допомоги та/або 

позичок; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до кредитних 

договорів (договорів 

про відкриття 

кредитної лінії, 

договорів про 

надання банківських 

послуг тощо); - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів застави 

та/або іпотеки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів 

поруки; - 

правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змін та доповнень 

до договорів щодо 

виставлення 

банківських 

гарантій та / або 



акредитивів.  

Опис: 

Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, а саме: 

2. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019 р. до 18.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і 

більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, 

вартість 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 третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 

банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 500 000 тис. грн.  

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 260,93%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 257 410 402. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 256 056 162. 

 

Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 



відсотках) 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 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 03.11.2019 Позачергові  

загальні збори 

122 409,54 574 863 21,29 передача 

Товариством в 

іпотеку 

нерухомого 

майна 

10.10.2019 04.11.2019 http://dneprvtormet.іn

terpіpe.bіz/ru/forіnves

tors/meetіng/posa/ 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами  Товариства 03 листопада 2019 року (протокол позачергових загальних зборів №37), прийнято рішення: 

1. Схвалити значні правочини, визначені у пункті 1.1. та 1.2. цього рішення (далі - Договір застави та Договір іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ 

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATІON LІMІTED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за законодавством Англії 

та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, Unіted Kіngdom]) 

(далі - Агент забезпечення, а у Договорі застави - Заставодержатель та у Договорі іпотеки - Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом 

передачі у заставу та іпотеку майна у зв'язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу [Restructured Workіng Capіtal Facіlіty 

Agreement] (далі - Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між (і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFІNDER STRATEGІC CREDІT ІІ LP], обмеженим 

партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland 

House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP І TRADІNG LLC], компанією з обмеженою відповідальністю, яка 

створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC] (публічної компанії з 

відповідальністю обмеженою акціями, яка створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, 

Нікосія, Кіпр [8 Mykіnon street, 1065 Nіcosіa, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVІCES 

LІMІTED] (компанією, яка створена за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, 

EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, EC4M 7JU, UK]) у якості агента, (іv) Агентом забезпечення та іншими сторонами, зазначеними в Кредитному 

договорі, а також у зв'язку із іншими фінансовими документами [fіnance documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 

 

1.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у 



заставу рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 141 438 726,16 гривень (сто сорок один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот 

двадцять шість гривень 16 копійок); 

1.2. Договір іпотеки, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О., зареєстрований в 

реєстрі за №2473, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 

грудня 2018 року складає 122 409 542,05 гривень (сто двадцять два мільйона чотириста дев'ять тисяч п'ятсот сорок дві гривні, 05 копійок). 

 

До Договору застави та Договору іпотеки і зобов'язань Товариства за Договором застави та Договором іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, 

встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких 

можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу 

покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою майна Товариства тощо). 

 

Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Макаренко Валентином Івановичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені 

Товариства Договору застави та Договору іпотеки. 

 

2.  Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором застави та 

Договором іпотеки, а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що 

вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором застави та Договором іпотеки. 

 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 141 438,73 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 24,60%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 257 413 715. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 256 055 682. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 256 055 682. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.   

 

2 03.11.2019 Позачергові  

загальні збори 

141 438,73 574 863 24,6 передача 

Товариством у 

заставу 

рухомого 

майна 

08.10.2019 04.11.2019 http://dneprvtormet.іn

terpіpe.bіz/ru/forіnves

tors/meetіng/posa/ 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товариство) 03 листопада 2019 

року (протокол позачергових загальних зборів №37), прийнято рішення: 

1. Схвалити значні правочини, визначені у пункті 1.1. та 1.2. цього рішення (далі - Договір застави та Договір іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ 

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATІON LІMІTED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за законодавством Англії 

та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, Unіted Kіngdom]) 

(далі - Агент забезпечення, а у Договорі застави - Заставодержатель та у Договорі іпотеки - Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом 

передачі у заставу та іпотеку майна у зв'язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу [Restructured Workіng Capіtal Facіlіty 

Agreement] (далі - Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між (і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFІNDER STRATEGІC CREDІT ІІ LP], обмеженим 

партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland 

House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP І TRADІNG LLC], компанією з обмеженою відповідальністю, яка 



створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC] (публічної компанії з 

відповідальністю обмеженою акціями, яка створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, 

Нікосія, Кіпр [8 Mykіnon street, 1065 Nіcosіa, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVІCES 

LІMІTED] (компанією, яка створена за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, 

EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hіll, London, EC4M 7JU, UK]) у якості агента, (іv) Агентом забезпечення та іншими сторонами, зазначеними в Кредитному 

договорі, а також у зв'язку із іншими фінансовими документами [fіnance documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 

 

1.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у 

заставу рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 141 438 726,16 гривень (сто сорок один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот 

двадцять шість гривень 16 копійок); 

1.2. Договір іпотеки, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О., зареєстрований в 

реєстрі за №2473, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 

грудня 2018 року складає 122 409 542,05 гривень (сто двадцять два мільйона чотириста дев'ять тисяч п'ятсот сорок дві гривні, 05 копійок). 

 

До Договору застави та Договору іпотеки і зобов'язань Товариства за Договором застави та Договором іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, 

встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких 

можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу 

покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою майна Товариства тощо). 

 

Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Макаренко Валентином Івановичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені 

Товариства Договору застави та Договору іпотеки. 

 

2.  Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором застави та 

Договором іпотеки, а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що 

вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором застави та Договором іпотеки. 

 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 141 438,73 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності: 24,60%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 257 413 715. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 256 055 682. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 256 055 682. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.   

 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

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: 454 

Адреса, телефон: 49124 м. Дніпро, 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 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 946 770 

    первісна вартість 1001 2 119 2 129 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 173 ) ( 1 359 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 11 753 35 170 

Основні засоби 1010 189 595 200 021 

    первісна вартість 1011 311 449 343 428 

    знос 1012 ( 121 854 ) ( 143 407 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 674 3 674 

    первісна вартість 1016 9 179 9 179 

    знос 1017 ( 5 505 ) ( 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 16 16 

Відстрочені податкові активи 1045 13 740 0 

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 І 1095 219 724 239 651 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 45 031 37 851 

Виробничі запаси 1101 25 015 21 365 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 1 1 

Товари 1104 20 015 16 485 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 155 134 93 558 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 123 454 35 594 

    з бюджетом 1135 7 228 14 160 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 9 479 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 715 3 048 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 222 295 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 222 295 

Витрати майбутніх періодів 1170 31 12 

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 ІІ 1195 333 815 184 518 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 553 539 424 169 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 876 64 876 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 29 450 22 270 

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 81 796 132 058 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 2 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом І 1495 185 853 228 933 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 3 900 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 27 200 0 

Довгострокові забезпечення 1520 7 593 8 297 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7 593 8 297 

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 ІІ 1595 34 793 12 197 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 78 58 

    товари, роботи, послуги 1615 141 730 103 932 

    розрахунками з бюджетом 1620 7 166 4 526 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 071 0 

    розрахунками зі страхування 1625 578 612 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 879 3 146 

    одержаними авансами 1635 38 63 

    розрахунками з учасниками 1640 208 208 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 10 851 12 047 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 169 365 58 447 

Усього за розділом ІІІ 1695 332 893 183 039 

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 553 539 424 169 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 4 471 317 6 215 079 

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 ( 4 336 057 ) ( 6 122 389 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 135 260 92 690 

    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 34 858 19 574 

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 ( 74 829 ) ( 74 849 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 042 ) ( 2 773 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 31 900 ) ( 37 342 ) 

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 62 347 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 2 700 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 156 70 

Інші доходи 2240 22 13 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 395 ) ( 5 892 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 142 ) ( 300 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 56 988 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 8 809 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 762 -4 060 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 46 226 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 12 869 ) 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -3 453 722 

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 315 -2 100 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -3 138 -1 378 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -3 138 -1 378 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 43 088 -14 247 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 55 196 48 012 

Витрати на оплату праці 2505 90 072 78 275 

Відрахування на соціальні заходи 2510 17 104 14 373 

Амортизація 2515 25 530 22 363 

Інші операційні витрати 2520 123 203 110 527 

Разом 2550 311 105 273 550 

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 2 595 504 000 2 595 504 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 595 504 000 2 595 504 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,178130 -0,049590 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,178130 -0,049590 

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

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 631 683 6 278 765 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 935 821 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27 14 

Надходження від повернення авансів 3020 90 068 45 524 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 156 70 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 176 1 211 

Надходження від операційної оренди 3040 7 840 10 363 

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 1 242 3 864 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 380 568 ) ( 6 070 428 ) 

Праці 3105 ( 70 776 ) ( 60 674 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17 230 ) ( 14 174 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 61 078 ) ( 56 515 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 6 201 ) ( 9 901 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 18 205 ) ( 22 844 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 36 672 ) ( 23 770 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 22 562 ) ( 116 577 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 587 ) ( 69 ) 

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 ( 125 190 ) ( 6 966 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55 136 15 229 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 942 43 

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 ( 31 412 ) ( 17 130 ) 

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 -30 470 -17 087 

ІІІ. 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 ( 9 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 24 584 ) ( 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 -24 593 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 73 -1 858 

Залишок коштів на початок року 3405 222 2 080 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 295 222 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 29 450 0 9 731 82 748 0 0 186 805 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -952 0 0 -952 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 64 876 29 450 0 9 731 81 796 0 0 185 853 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 46 226 0 0 46 226 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -3 138 0 0 0 0 0 -3 138 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -3 453 0 0 0 0 0 -3 453 

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 0 315 0 0 0 0 0 315 

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 -2 -2 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 -6 0 0 -6 

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 -4 042 0 0 4 042 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 -7 180 0 0 50 262 0 -2 43 080 

Залишок на кінець року  4300 64 876 22 270 0 9 731 132 058 0 -2 228 933 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

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: 484 

Адреса, телефон: 49124 м. Дніпро, 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 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 946 770 

    первісна вартість 1001 2 136 2 146 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 190 ) ( 1 376 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 12 360 37 572 

Основні засоби 1010 191 623 201 718 

    первісна вартість 1011 317 522 349 506 

    знос 1012 ( 125 899 ) ( 147 788 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 674 3 674 

    первісна вартість 1016 9 179 9 179 

    знос 1017 ( 5 505 ) ( 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 16 16 

Відстрочені податкові активи 1045 13 711 0 

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 І 1095 222 330 243 750 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 57 609 61 258 

Виробничі запаси 1101 28 696 25 771 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 6 682 18 236 

Товари 1104 22 231 17 251 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 155 363 95 958 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 126 217 36 663 

    з бюджетом 1135 7 689 14 735 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 9 897 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 941 3 291 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 229 305 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 229 305 

Витрати майбутніх періодів 1170 31 0 

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 565 2 180 

Усього за розділом ІІ 1195 350 644 214 390 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 572 974 458 140 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 876 64 876 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 29 450 22 270 

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 47 035 88 259 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 2 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -35 -44 

Усього за розділом І 1495 151 057 185 090 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 3 935 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 66 0 

Довгострокові забезпечення 1520 7 593 8 297 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7 593 8 297 

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 ІІ 1595 7 659 12 232 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 27 212 58 

    товари, роботи, послуги 1615 148 243 111 849 

    розрахунками з бюджетом 1620 6 699 4 978 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 593 0 

    розрахунками зі страхування 1625 595 612 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 167 3 501 

    одержаними авансами 1635 47 598 67 607 

    розрахунками з учасниками 1640 208 208 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 083 12 276 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 169 453 59 729 

Усього за розділом ІІІ 1695 414 258 260 818 

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 572 974 458 140 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 4 577 733 6 412 670 

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 ( 4 440 799 ) ( 6 314 409 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 136 934 98 261 

    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 34 993 19 620 

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 ( 80 949 ) ( 82 294 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5 838 ) ( 2 773 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 31 633 ) ( 43 755 ) 

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 53 507 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 10 941 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 156 70 

Інші доходи 2240 22 13 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 395 ) ( 5 892 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 142 ) ( 300 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 48 148 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 17 050 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 969 -4 095 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 37 179 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 21 145 ) 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -3 453 722 

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 315 -2 100 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -3 138 -1 378 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -3 138 -1 378 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34 041 -22 523 

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

2470 34 050 -22 515 

    неконтрольованій частці 2475 -9 -8 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 34 050 -22 515 

    неконтрольованій частці 2485 -9 -8 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 158 739 211 736 

Витрати на оплату праці 2505 94 573 81 956 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18 086 14 739 

Амортизація 2515 25 883 22 668 

Інші операційні витрати 2520 136 343 124 375 

Разом 2550 433 624 455 474 

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 0,143270 -0,081480 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,143270 -0,081480 

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

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 756 408 6 291 776 

Повернення податків і зборів 3005 0 119 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 935 821 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27 194 761 

Надходження від повернення авансів 3020 90 068 45 524 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 156 70 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 176 1 211 

Надходження від операційної оренди 3040 7 840 10 363 

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 1 283 4 066 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 498 795 ) ( 6 251 021 ) 

Праці 3105 ( 74 307 ) ( 63 588 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 18 233 ) ( 14 986 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 62 937 ) ( 58 576 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 6 451 ) ( 9 901 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 18 215 ) ( 23 458 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 38 271 ) ( 25 217 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 22 562 ) ( 116 577 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 587 ) ( 22 557 ) 

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 ( 125 333 ) ( 6 171 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55 139 15 235 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 942 43 

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 ( 31 412 ) ( 17 130 ) 

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 -30 470 -17 087 

ІІІ. 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 ( 9 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 24 584 ) ( 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 -24 593 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 76 -1 852 

Залишок коштів на початок року 3405 229 2 081 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 305 229 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 
за ЄДРПОУ 00191454 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 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 29 450 0 9 731 48 163 0 0 152 220 -35 152 185 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 -1 128 0 0 -1 128 0 -1 128 

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

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 64 876 29 450 0 9 731 47 035 0 0 151 092 -35 151 057 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 37 188 0 0 37 188 -9 37 179 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -3 138 0 0 0 0 0 -3 138 0 -3 138 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -3 453 0 0 0 0 0 -3 453 0 -3 453 

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 0 315 0 0 0 0 0 315 0 315 

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 -2 -2 0 -2 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 -6 0 0 -6 0 -6 

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 -4 042 0 0 4 042 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 -7 180 0 0 41 224 0 -2 34 042 -9 34 033 

Залишок на кінець року  4300 64 876 22 270 0 9 731 88 259 0 -2 185 134 -44 185 090 

 

Керівник    Макаренко Валентин Іванович 

 

Головний бухгалтер   Новікова Тетяна Павлівна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

Приміти до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» за 2019 

рік. 

 

Примітка Сторінка Примітка Сторінка 

1. Загальна інформація 10 
17. Зобов’язання з виплат 

персоналу 
36 

2. Основа підготовки консолідованої 

фінансової звітності 
11 

18. Інші довгострокові 

зобов’язання, позики та займи 
38 

3. Економічне середовище та умови 

здійснення діяльності 
12 

19. Торгова кредиторська 

заборгованість 
39 

4.Основні принципи облікової політики 13 20. Інші поточні зобов’язання 39 

5. Істотні облікові судження, оцінки та 

припущення, основні джерела 

невизначеності оцінок 

24 21. Виручка від реалізації 39 

6. Застосування нових та переглянутих 

МСФЗ та інтерпретацій 
27 

22. Собівартість реалізованої 

продукції 
40 

7. Інформація за сегментами 28 
23.Адміністративні та 

загальногосподарські витрати 
40 

8. Нематеріальні активи 29 24. Витрати на реалізацію та збут 40 

9. Основні засоби, капітальні інвестиції 30 25. Інші операційні доходи 40 

10. Відстрочені податкові активи та 

податок на прибуток 
32 26. Інші операційні витрати 41 

11. Запаси 33 27. Фінансові доходи 41 

12. Торгова дебіторська заборгованість 

та аванси видані 
33 28. Фінансові витрати 41 

13. Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
34 

29. Потенційні зобов’язання та 

операційні ризики 
41 

14. Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
34 

30. Операції з пов’язаними 

сторонами 
43 

31. Перерахунок порівняльної 

інформації 
45 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 34 
32. Цілі та принципи управління 

фінансовими ризиками 
47 

16. Власний капітал 34 

33. Події після звітної дати та 

затвердження консолідованої 

фінансової звітності 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна інформація 

 

Основні відомості про Товариство 

Акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (скорочено: АТ 

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ») надалі – «Товариство» створене згідно наказу Комітету економіки 

Дніпропетровської обласної ради народних депутатів № 91 від 08.08.1994 року шляхом перетворення 

Дніпропетровського обласного державного підприємства «Втормет» згідно з Указом Президента України 

«Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993р., Законами України «Про господарські 

товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про приватизацію державного майна». АТ 

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» зареєстроване рішенням виконкому Самарської районної Ради 

народних депутатів 20.12.1991р. № 579/11 (реєстраційний номер 65). У зв’язку з прийняттям рішення на 

позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Інтерпайп 

Дніпропетровський Втормет” від 20.12.2018 року  про зміну найменування з Публічного акціонерного 

товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ” , відповідальними особами Товариства були проведені 

реєстраційні дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

реєстраційний номер справи: 1_224_011119_47, Код опису – 60187706412 від 26.12.2018 року. та 

зареєстровано Статут, затверджений рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” протокол №35 від 20.12.2018 року. 

Товариство діє згідно Статуту,  затвердженого рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства “Інтерпайп Дніпропетровський Втормет” протокол №35 від 

20.12.2018 року. 

Товариство має дочірні підприємства – ТОВ «Луганський комбінат Втормет»,ТОВ «Мета», та  приймає 

участь у холдинговій компанії «ІНТЕРПАЙП». 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» розташоване за адресою (юридична та фактична адреса): 49124, 

м. Дніпро, вул. Липова,1; тел. 056-7474644, факс 056-7474098, електронна пошта: 

OfficeMakarenko@interpipe.biz, офіційна сторінка в Інтернеті:  http://dneprvtormet.interpipe.biz/ , 

ідентифікаційний код - 00191454; місцезнаходження за КОАТУУ -1210138400; організаційно-правова 

форма за КОПФГ - 230; вид економічної діяльності за КВЕД: 38.32 – відновлення відсортованих відходів. 

Країна реєстрації – Україна. 

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах станом на 31 грудня 2019 та 

2018 років були представлені таким чином: 

 
Назва 

 

Пряме володіння 

Країна 

реєстрації 

Частка 

власності 

станом на 

31 грудня 

2019 року 

Частка 

власності 

станом на 

31 грудня 

2018 року 

Основна 

діяльність 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ» 

Україна, 

м. Луганськ  100% 100% 

Відновлення 

відсортованих 

відходів 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МЕТА» 

Україна, 

м. Харків 99,9% 99,9% 

Оброблення 

металевих 

відходів та 

брухту 

 

Дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет» з червня 2014 року перебуває на тимчасово 

окупованій території України.  

Середньооблікова кількість працівників протягом 2019 року складала 484 чоловіка, 2018 року – 506 

чоловік. Виплати персоналу Товариства за 2019 та 2018 роки по категоріях згідно затверджених 

Товариством положень наведена у Примітці 17. 

Стан корпоративного управління 

Наявність органів корпоративного управління Товариства та їх компетенція обумовлені Статутом 

Товариства. Товариство заснувало Наглядову Раду і затвердило Положення про Наглядову Раду. 

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. 

http://dneprvtormet.interpipe.biz/


Правління підзвітне Загальним Зборам акціонерів і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. 

Відповідно до Закону, в Товаристві обрана Ревізійна комісія, яка контролює фінансово-господарську 

діяльність Товариства. 

Товариство не має відділу внутрішнього аудиту.  

 

2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова звітність загального призначення за рік, який 

закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності („МСФЗ“), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО“), та 

тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності („КТМФЗ“). 

Основа підготовки інформації. Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі 

принципу історичної вартості за винятком основних засобів, які були оцінені за справедливою вартістю, 

та деяких фінансових інструментів, оцінюваних згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 9 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка». Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а 

всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

Дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товариства, ведуть свої бухгалтерські записи 

відповідно до нормативних вимог до бухгалтерського обліку та звітності України.  Національні 

принципи та процедури бухгалтерського обліку можуть відрізнятися від загальноприйнятих принципів 

бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ.  Відповідно, ця консолідована фінансова звітність, яка була 

підготовлена на основі бухгалтерських записів підприємств у складі групи Товариства згідно з 

національними стандартами бухгалтерського обліку, містить коригування, необхідні для представлення 

такої консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ. 

Основа консолідації. Дана консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Товариства та 

підприємств, які перебувають під контролем Товариства (її дочірніх підприємств).  Контроль 

досягається тоді, коли Товариство має можливість керувати фінансовою та операційною політикою 

підприємства з метою отримання економічних вигід від його діяльності. 

У разі необхідності у фінансову звітність дочірніх підприємств вносяться коригування з метою 

приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики, прийнятою материнським 

підприємством. 

Усі операції між підприємствами Товариства, залишки, доходи та витрати за операціями повністю 

виключаються при консолідації. 

Доходи і витрати дочірніх підприємств, які були придбані або вибули протягом року, включаються до 

консолідованого звіту про фінансові результати з фактичної дати придбання і до фактичної дати вибуття, 

відповідно. 

У випадку втрати Товариством контролю над дочірнім підприємством прибуток та збиток від вибуття 

визнаються у консолідованому звіті про фінансові результати і розраховуються як різниця між (1) 

справедливою вартістю компенсації отриманої та (2) балансовою вартістю активів та зобов’язань 

дочірнього підприємства. 

Дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет», починаючи з 2014 року, знаходиться на 

тимчасово окупованій території України в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської 

областей.  

Активи дочірнього підприємства ТОВ «Луганський комбінат Втормет», відображаються у 

консолідованій фінансовій звітності з урахуванням вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку 36 «Зменшення корисності активів». Товариство оцінило негативний вплив змін у економічному і 

правовому середовищі та у 2014 та 2015 роках визнало втрати від зменшення корисності активів, за 

виключенням внутрішньо групових розрахунків та розрахунків з бюджетом, у розмірі 100% знецінення 

зазначених активів. 

Таким чином, накопичені непокриті збитки, у тому числі від раніше визнаних втрат від зменшення 

корисності активів дочірнього підприємства. 

Ця консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу 

умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан дочірнього 

підприємства ТОВ «Луганський комбінат Втормет». Майбутні умови здійснення діяльності можуть 

відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.  

Принцип безперервності діяльності. Консолідована фінансова звітність підготовлена на основі 

принципу безперервності діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операції в 



найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході 

звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства  вважає, що використання принципу 

безперервної діяльності є доречним в даних обставинах. 

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному 

середовищі, що пов'язано з наслідками світової та локальної економічної кризи. Стабілізація економічної 

ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що 

будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів 

вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по 

виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 

фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і 

платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. 

Дана консолідована фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в 

результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 

зможуть бути оцінені. 

Функціональна валюта та валюта подання. Функціональною валютою даної консолідованої 

фінансової звітності є українська гривня. Фінансова звітність представлена у тисячах українських 

гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

 

3. Економічне середовище та умови здійснення діяльності  

Група ІНТЕРПАЙП в Україні – це вертикально-інтегрована компанія металургійної галузі, яка включає 5 

високотехнологічних заводів, у тому числі АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ». Така структура 

компанії дозволяє контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва: від заготівлі сировини до 

поставки готової продукції. 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» –  один з найбільших переробників металобрухту в Україні. 

Виробничі потужності підприємства мають можливість забезпечити переробку брухту в кількості 1350 

тис. т. на рік. Основним споживачем продукції АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» є новий 

високотехнологічний електросталеплавильний комплекс - металургійний завод «ДНІПРОСТАЛЬ».  

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловості, що 

тісно пов’язаний з іншими галузями вітчизняної економіки. У 2015 році внаслідок украй несприятливої 

кон’юнктури на світових ринках збуту та внутрішньої необхідності у проведенні антитерористичної 

операції (далi – АТО) українські підприємства ГМК опинилися у надзвичайно складній ситуації.  

За даними World Steel Association, у 2019 році світова виплавка сталі збільшилася у порівнянні з 2018 

роком на 3,4%, до 1 869,9 млн. т. Виробництво сталі в Україні у 2019 році зменшилось на 1,2% до 20,8 

млн. т., що зберігає за країною 13-ту позицію у рейтингу найбільших виробників сталі. 

На виробничі показники України у 2019 році негативно вплинули як ситуація на глобальному ринку, а 

саме падіння цін на сталь, підвищення цін на ЗРС, так і внутрішні фактори: зростання тарифів державних 

монополій (УЗ, «Укренерго»), ревальвація гривні. За оцінкою GMK Center, ревальвація гривні призвела 

до збільшення витрат металургійних підприємств на 390 млн. дол. 

Металобрухт - стратегічно важлива сировина для металургів, які, нарівні з агротрейдерами та 

експортерами продуктів харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготівлі металобрухту в 2019 році склали 3,05 млн. т. проти 3,66 млн. т. попереднього року 

(скорочення на 16,6%). Розробка існуючих джерел металобрухту потребує додаткових матеріальних і 

трудових витрат, котрі не завжди рентабельні і залежать від цінової кон’юнктури ринку, експортних 

можливостей і законодавчих рішень. Дані фактори проявились у 2019 році у вигляді виснаження 

легкодоступних джерел сировини, зниження закупівельних цін в доларовому еквіваленті та виходу з 

ринку частини підприємств, орієнтованих на експорт, що стало причиною скорочення заготовки 

металобрухту. 

У 2019 році експорт металобрухту зменшився майже у 8 разів, порівнюючи з попереднім роком, до 41 

тис. т. проти 318 тис. т. у 2018 році. Країнами-імпортерами українського металобрухту були Туреччина, 

Нідерланди та Німеччина. Скорочення поставок сировини на експорт обумовлене підвищенням 

експортного мита з 42 до 58 євро/т, що зробило даний вид діяльності нерентабельним. 

У 2019 році імпорт металобрухту вперше за останні 10 років перевищив експорт та склав 49,9 тис. т., що 

вище показника попереднього року на 17,1%. Найбільшими постачальниками металобрухту в Україну 

стали Туреччина, Російська Федерація та Нідерланди. 



Українські металурги були змушені нарощувати закупівлю металобрухту з зовнішніх джерел на тлі 

низької продуктивності внутрішньої заготівлі. Обсяги старого металобрухту поступово виснажуються, у 

той час як темпи утворення нового надто низькі через недостатній розвиток у країні металообробки, 

низькі обсяги виробництва машин і станків. 

Певний оптимізм щодо прогнозу розвитку ломозаготівлі вносить законопроект про детінізацію ринку 

металобрухту, який має усунути надмірні бюрократичні процедури і вимоги до пунктів прийому 

металобрухту та сприяти збільшенню інвестицій у галузь переробки металобрухту. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у 

діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова 

звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності 

в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає 

коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні 

операції. 

 

4. Основні принципи облікової політики 

4.1. Інвестиції в дочірні  підприємства 

Дочірнє підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив. В консолідованому звіті 

про фінансовий стан фінансові інвестиції не відображаються, статті активу і пасиву материнського і 

дочірніх підприємств відображаються в загальній сумі за винятком внутрішніх розрахунків. Статутний 

капітал відображається у розмірі статутного капіталу материнського підприємства. 

У консолідованому звіті про сукупний дохід відображається загальний результат діяльності 

материнського та дочірніх підприємств за винятком всіх внутрішніх операцій. Нереалізовані прибутки та 

збитки, що виникають в результаті операцій між материнським та дочірніми підприємствами 

елімінуються. 

Фінансова звітність дочірніх підприємств підготовлена за той самий період, що й звітність 

материнського підприємства. При необхідності, робляться коригування для приведення у відповідність 

облікових політик з обліковою політикою материнського підприємства. 

4.2. Інформація за сегментами 

Інформація за сегментами подається на основі бачення її керівництвом і стосується частин Товариства, 

які визначені як операційні сегменти. Операційні сегменти визначаються на основі внутрішніх звітів, які 

подаються вищому органу операційного управління Товариства. Товариства визначило, що її вищим 

органом операційного управління є представники її вищого керівництва, і внутрішні звіти, які вище 

керівництво використовує для нагляду за операційною діяльністю і ухвалення рішень щодо розподілу 

ресурсів, служать основою для подання цієї інформації. Підготовка цих внутрішніх звітів здійснюється 

так само, як і ця консолідована фінансова звітність. 

На основі поточної структури управління Товариство виділила такі звітні сегменти: 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація від переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалізація товарів Перепродаж металобрухту 

  

Товариство не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, оскільки вищий 

орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей ухвалення рішень. 

4.3. Функціональна валюта та перерахунок іноземної валюти 

Консолідована фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною 

валютою та валютою представлення Товариства. Операції в іноземних валютах перераховуються в 

функціональну валюту по курсу на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, 

деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по курсу на балансову 

дату. Всі курсові різниці відображаються у складі прибутку або збитку. Немонетарні статті, які 

обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату їх первісного визнання. 

4.4. Визнання виручки 

Товариство здійснює облік доходів від реалізації (виручки) відповідно до вимог МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами». 



При створенні/укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з 

замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як: 1) товари чи 

послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними; 2) серія окремих товарів або послуг, які є по 

суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або 

у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товриство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

• клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;  

• виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), 

який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

• виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і 

Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання 

повністю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає такі категорії: 

• Дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

• Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

• Дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати право в обмін 

на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

 У випадку доходів сплачених авансом в іноземній валюті, дохід від реалізації визнається в сумі, 

визначеній за курсом іноземної валюти на дату отримання авансу.  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану 

вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство визначає доходи майбутніх періодів як грошові кошти, отримані Товариством до моменту 

надання ним послуг або виконання робіт, які, як очікується, Товариство буде надавати протягом 

декількох звітних періодів у майбутньому. 

Як доходи майбутніх періодів є договірними зобов’язання за МСФЗ 15. 

Процентний дохід 

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними 

фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очікувані 

майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання 

фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості 

фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу фінансового доходу у 

звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Дохід від оренди 

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується на прямолінійній основі 

протягом строку оренди.  

4.5. Податки 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість(ПДВ), 

крім таких випадків: 

1. ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому 

разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від 

обставин; 

2. Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, 

включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до статей, 

відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 



Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи до відшкодування, 

розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік, з використанням ставок 

оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що 

підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати також включає будь-яке податкове 

зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 

законодавством на основі оподатковуваного доходу, який визначається як різниця між доходом та 

витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, відображеного в податкових 

деклараціях. В 2019 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18% (відповідно у 2018 – 

18%). Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що 

належить до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання 

балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою 

вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за 

винятком: 

1. ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи 

зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням підприємств, та під час здійснення операції 

не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

2. оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані підприємства та 

спільну діяльність, коли час сторнування тимчасової різниці контролюється Товариством та існує 

ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових податкових різниць, що підлягають 

вирахуванню та невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків перенесених 

на наступні періоди, якщо ймовірне отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані 

податкові збитки, за винятком наступних ситуацій: 

1. коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими різницями, що підлягають 

вирахуванню, виникає від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є 

об'єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

2. щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, 

асоційовані підприємства та спільну діяльність, у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця 

буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого 

можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і 

зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу. 

Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну балансову дату й 

визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що 

дозволить реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких 

очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або 

оголошених на дату балансу податкових ставок, передбачених Податковим кодексом. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які відображаються не в звіті про прибутки 

та збитки, розраховується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які 

відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при 

наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта 

оподаткування та одного податкового органу. 

4.6. Пенсійні та інші виплати персоналу 

Державна пенсійна програма 

Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно 



ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про прибутки та 

збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума 

заробітної плати. 

Окрім того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми за 

пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Товариства, які працювали у шкідливих 

умовах (перелік професій: „Список І“ та „Список ІІ“) і, відповідно, отримали право на достроковий вихід 

та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із пенсійним законодавством України 

та разову виплату працівникам, що виходять на пенсію, згідно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

1. Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам товариства, які працюють 

у шкідливих умовах праці згідно з законодавством України. 

2. Разова виплата працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових окладів, в 

залежності від стажу робітника, згідно колективного договору. 

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами 

визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується 

до всіх працівників, які залучені до програми. 

Актуарні прибутки та збитки а також вартість раніше наданих послуг по довгостроковим зобов'язанням 

по виплатах персоналу визнаються негайно у складі іншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику при 

розрахунках сум, пов’язаних із зобов’язаннями з пенсійного забезпечення на кожну звітну дату. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від відповідних оцінок на певну дату. 

4.7. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 

4.7.1. Фінансові активи 

Товариство здійснює облік фінансових активів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзакційні 

витрати. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. 

Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між 

справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визначається за подібними 

угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих ринкових даних. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного 

дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання 

договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to Collect and Sell); і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами 

основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не 

оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Товариство набуває 

безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент 

визнання. 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не 

включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі 

оборотних активів.  

Короткострокова дебіторська заборгованість (контрактний строк погашення якої становить менше 12 

місяців) первісно визнається Товариством за ціною операції. У випадку довгострокової заборгованості, 

Товариство оцінює таку заборгованість при первісному визнанні за справедливою вартістю (у випадку 

якщо справедлива вартість дебіторської заборгованості несуттєво відрізняється від  відповідної ціни 

операції, Товариство оцінює таку дебіторську заборгованість за ціною операції). 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та інші фінансові 

інструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років жоден з фінансових активів 

Товариства не був віднесений до категорії "фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку", інвестиції наявні для продажу, інвестиції, 

утримувані до погашення або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному 



хеджування. 

Подальша оцінка. 

Після первісного визнання ведеться подальший облік за амортизованою вартістю.. Різниця між 

справедливою вартістю фінансового активу при початковому визнанні та номінальною вартістю 

фінансового активу є дисконтом, який амортизується протягом усього терміну дії фінансового активу. 

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус 

погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів – мінус будь-яке 

зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають 

амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту 

від суми погашення із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Нараховані відсоткові 

доходи та нараховані відсоткові витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований 

дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, 

якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту 

про фінансовий стан. 

У випадку, якщо фінансовий інструмент є короткостроковим, тобто має термін погашення до кінця 

звітного періоду (року), то збитки від первісного визнання фінансового активу повністю амортизуються у 

звітному періоді. 

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:  

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з установленими або обумовленими 

виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі фінансові активи 

оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної 

ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням 

дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною 

ефективної процентної ставки. 

Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів від 

фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про 

прибутки та збитки у складі витрат із інших операційних витрат. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як 

наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку; кредитів і дебіторської заборгованості; інвестицій, утримуваних до 

погашення. Після первісного відображення в обліку фінансові активи наявні для продажу, оцінюються за 

справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються як інший сукупний дохід у складі 

капіталу до моменту вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у 

складі капіталу, визнається в звіті про прибутки та збитки як інший дохід, або зменшення корисності, у 

цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі капіталу, визнається в звіті 

про прибутки та збитки як витрати з фінансування. 

Товариство оцінило свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості припущення 

про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Товариство не в змозі 

здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для них, і наміри керівництва 

щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, Товариство в рідких випадках може ухвалити 

рішення щодо перекласифікації таких фінансових активів. Перекласифікація до категорії позик і 

дебіторської заборгованості дозволяється у тому випадку, якщо фінансовий актив задовольняє 

визначенню позик і дебіторської заборгованості, і при цьому Товариство має можливість і має намір 

утримувати ці активи в осяйному майбутньому або до погашення. 

У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії "наявні для продажу", пов'язані з 

ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або збитку 

протягом строку інвестицій, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ставки. Різниця між 

новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових потоків також амортизується протягом 

строку використання активу, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо 

згодом встановлюється, що актив знецінився, сума, відображена у капіталі, перекласифіковується до 

звіту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих фінансових ринках, 

визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент закінчення торгів на 



дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається з 

використанням методик оцінки. Інвестиції в інструменти капіталу, які не котируються на ринку, і 

справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена, відображаються за собівартістю. 

Визнання фінансового активу (або, при необхідності, частини фінансового активу або частини групи 

подібних фінансових активів) припиняється у випадку: 

1. закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

2. збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним 

прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок на 

транзитних умовах; або 

3. якщо Товариство передало свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) передало практично 

всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передало, ані зберегло за собою практично всі 

ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передало контроль над активом. 

Якщо Товариство передало усі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклало 

транзитну угоду і при цьому не передало, але і не зберегло за собою, практично всіх ризиків та вигод від 

активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тій мірі, в якій Товариство 

продовжує свою участь у переданому активі. 

У цьому випадку Товариство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне 

зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантії за переданим активом, визнається за найменшою з таких 

величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою, виплата якої може 

вимагатись від Товариства. 

4.7.2. Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або 

групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді 

і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися 

після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали вплив на очікувані 

майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групи фінансових активів, що піддається надійній 

оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржників зазнають 

істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно 

здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що з ними 

буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак 

відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових 

потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої 

заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від 

виконання зобов'язань з виплати боргів. Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні 

прибутки та збитки в складі інших операційних витрат. 

Згідно з МСФЗ 9 фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки.  

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані 

кредитні збитки, розраховані на весь строк дії фінансового активу відповідно до вимог МСФЗ 9, 

незважаючи на оцінку кредитного ризику Товариством. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості 

визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської 

заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної 

ставки відсотка для створення резерву. Ставка резервування для кожного строку непогашення 

визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та списань дебіторської 

заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської заборгованості внаслідок 

макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Залишок резерву сумнівних 

боргів на дату звітності не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під 

такі суми може розраховуватися на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та 

можливість отримання коштів від цих контрагентів. 

Фінансові активи, що обліковуються, за амортизованою вартістю 

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство спочатку 

проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових 

активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Товариство 



визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, 

незалежно від його значимості, вона включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній 

основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує 

визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. 

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між 

балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку 

майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових 

майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за 

фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки 

збитку від знецінення являє собою поточну ефективну ставку процента. 

Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у 

звіті про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартістю 

триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх грошових 

потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі доходів від 

фінансування у звіті про прибутки та збитки. 

Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива 

їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане 

Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується 

або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного 

збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо 

попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення 

визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Фінансові активи, наявні для продажу, що відображаються, за собівартістю 

При зменшенні корисності дольових фінансових інструментів, що не котируються на біржі, які не 

відображені за справедливою вартістю так як їх справедлива вартість не може бути достовірно визначна, 

сума збитку визначається як різниця між поточною балансовою вартістю та поточною вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків продисконтованих по поточній ринковій ставці відсотку по 

подібним активам. 

4.7.3. Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності зобов’язання визнаються, якщо одночасно 

спостерігаються дві умови: 

• оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена;  

• існує вірогідність зменшення майбутніх економічних вигод в майбутньому внаслідок погашення 

зобов’язання. 

Первісне визнання торговельної та іншої кредиторської заборгованостей проводиться за справедливою 

вартістю за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцією. При визначенні справедливої вартості 

Товариство відштовхується від суми, узгодженої між Товариством і постачальником і зазначеної в 

рахунку від постачальника (договорі з постачальником) та аналізує наявність ознак, що можуть свідчити 

про відхилення суми в рахунку від справедливої вартості. 

Для класифікації зобов’язань як довгострокових або поточних розглядається дата погашення зобов’язань 

у відповідності до умов договору та її співвідношення не з датою визнання зобов’язань, а з датою 

балансу. 

При цьому, якщо на дату балансу зобов’язання, яке раніше було відображене як довгострокове, підлягає 

погашенню протягом наступного року, то його суму слід віднести до складу поточної заборгованості по 

довгострокових зобов’язаннях. 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком 

погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за 

собівартістю. 

Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими 

зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі 



нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 

комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 

ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дії минув. 

Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 

обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, 

а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки та збитки. 

Згортання фінансових інструментів 

Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі здійснюється 

тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та наміру здійснити 

розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням зобов'язання. 

4.7.4. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на 

кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування 

на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат 

за угодою. 

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість 

визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати 

використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної 

справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 

оцінки. 

При оцінці справедливої вартості фінансового активу або зобов’язання Товариство застосовує, наскільки 

це можливо, наявні ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії 

справедливої вартості залежно від вихідних даних, що використовуються в рамках відповідних методів 

оцінки згідно с МСФЗ (IFRS) 13. 

4.8.Основні засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобів, якщо існує ймовірність того, що Товариство 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно 

визначена. 

Первісна вартість включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не 

відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо 

пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, необхідний для 

експлуатації. Вартість активів, створених власними силами, включає собівартість матеріалів, прямі 

витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 

подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів переоцінюються, якщо 

залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 

об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується пропорційно до зміни валової 

балансової вартості активу (балансова вартість активу після переоцінки дорівнює переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному капіталі, переноситься до 

нерозподіленого прибутку поступово за період використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподіленого прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується на переоціненій 

балансовій вартості активу та амортизацією, що базується  на первісній вартості активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних засобів. 

Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод 

від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у 

зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття 

активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив був 



знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. При проведенні 

кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у складі балансової вартості основних 

засобів як замінена вартість, за умови відповідності критеріям визнання активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним 

методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: 

 Строк корисного використання, років 

Будівлі та споруди 15 - 25 років 

Передавальні пристрої 10 - 15 років 

Машини і обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інструменти, пристрої і інвентар 4 - 10 років 

Інші основні засоби 5 - 15 років 

  

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується по 

собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. Незавершене будівництво не 

амортизується до тих пір, доки відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію. 

4.9. Оренда 

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі аналізу 

змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи залежить 

виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право використання 

активу в результаті даної операції. 

Фінансова оренда (лізинг), за якою до Товариства переходять практично усі ризики і вигоди, пов'язані з 

володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі справедливої 

вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості мінімальних 

орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та зменшенням 

зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фіксованої ставки процента на непогашену суму 

зобов'язань. Вартість фінансування відображається безпосередньо у звіті про прибутки та збитки. 

Фінансова оренда  на  підприємстві відсутня. 

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки на 

прямолінійній основі протягом усього строку оренди. 

4.10.Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що 

обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів 

Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші 

витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати 

на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з позичанням 

коштів. 

4.11.Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного визнання 

за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи амортизуються 

прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного використання, та оцінюються на 

предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрати корисності. Згідно з обліковою політикою 

підприємства строки корисного використання становлять: 

1. Програмне забезпечення  – 1-5 років; 

2. Інші нематеріальні активи – 1-10 років. 

4.12. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 
Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за 

найменшим із двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продаж. Необоротні активи та групи вибуття класифікуються як утримувані для продажу, якщо їх 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 

використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо ймовірність продажу 

висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно продані в своєму поточному стані. Керівництво 



повинно мати твердий намір здійснити продаж, відносно якої повинно очікуватися відповідність 

критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом одного року з дати класифікації. 

Дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу, класифікується Товариством як 

необоротні активи (припинена діяльність або ліквідаційна група) утримувані для продажу. 

У звіті про сукупний дохід за звітний період, а також за порівняльний період минулого року, доходи та 

витрати від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що триває, 

зі зниженням до рівня прибутку після оподаткування. Результуючий прибуток або збиток (після 

відрахування податків) відображається у звіті про сукупний дохід. 

Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають 

амортизації. 

4.13. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась по 

середньозваженій собівартості. Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття здійснювалось 

за цінами продажу. 

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності 

за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до 

готовності, та витрат на її реалізацію. 

4.14. Зменшення корисності не фінансових активів 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисності активу. 

Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення 

корисності, Товариство виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного 

відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або 

одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання 

активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків 

коли актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються 

іншими активами або групами активів. 

Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив вважається 

знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання 

майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає 

поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої 

вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки 

підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої 

вартості. Збитки від зменшення корисності активів визнаються в окремому рядку у звіті про прибутки та 

збитки за винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого сукупного 

доходу в межах суми попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату Товариство визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення 

корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується відшкодована сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки 

від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які 

використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від 

зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його 

відшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням 

амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток 

від зменшення корисності. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за 

виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку 

відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки. 

Товариство також перевіряє на зменшення корисності гудвіл, що визнається при об’єднанні бізнесу. Це 

актив, який представляє майбутні економічні вигоди, які виникають в результаті придбання інших 

активів внаслідок об’єднання бізнесу, що не можуть бути окремо визначені або визнані. Гудвіл не 

генерує грошових потоків незалежно від інших активів або групи активів і часто забезпечує надходження 

грошових коштів від декількох одиниць, що генерують грошові кошти. Товариство перевіряє зменшення 

корисності одиниці, що генерує грошові кошти і на яку був розподілений гудвіл, щорічно, а також тоді, 

коли з’являється будь-яке свідчення можливого зменшення корисності такої одиниці. Товариство 



перевіряє шляхом порівняння балансової вартості цієї одиниці, до якої включається гудвіл, з сумою її 

очікуваного відшкодування. Якщо балансова вартість цієї одиниці перевищує суму її очікуваного 

відшкодування, то Товариство визнає збитки від зменшення корисності. 

4.15. Передплати видані 

Передплати постачальникам послуг відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках та договорах, за 

вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. 

 Резерв зменшення корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що 

Товариство не отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума 

резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. 

Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших 

операційних витрат. 

4.16. Грошові кошти та короткострокові депозити 

Грошові кошти, представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на 

банківському рахунку, готівки в касі. З метою складання консолідованого звіту про рух грошових коштів 

грошові кошти. 

4.17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання 

внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття 

ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. 

Якщо Товариство очікує, що забезпечення повністю або частково буде відшкодоване, наприклад, 

внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли 

отримання компенсації фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву 

відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. 

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом 

дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, 

ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми 

забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати. 

4.18. Потенційні активи та зобов'язання 

Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 

фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним. 

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 

фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним, та суми 

таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у звітності 

за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є 

маловірогідною. 

 

5. Істотні облікові судження, оцінки та припущення, основні джерела невизначеності оцінок 

Судження 

Підготовка консолідованої фінансової звітності Товариства вимагає від його керівництва на кожну звітну 

дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, 

витрат, активів і зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні 

зобов'язання. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до 

результатів, які можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або 

зобов'язання, стосовно яких робляться такі припущення та оцінки. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво використовувало такі судження, що 

мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності: 

Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи 

контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти 

не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих обласних і 

центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору 

різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх 

нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або 

нараховані. 



Судження керівництва щодо існування або відсутності умов для застосування в Україні норм МСБО 

29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Згідно даних Держстату України рівень інфляції становив за 2019 рік – 104,1%, за  2018 рік – 109,8%, за 

2017 рік - 113,7. Таким чином, станом на 31.12.2019 кумулятивний рівень інфляції за трирічний період 

становив 29,96%. 

Згідно МСБО 29 показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які 

включають (але не обмежуються таким):  

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів 

або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно 

інвестуються для збереження купівельної спроможності;  

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно 

стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;  

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 

очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк 

є коротким;  

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; 

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень. 

Проаналізувавши зазначені критерії, керівництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у 

підпунктах в), г) та ґ)  параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що 

характеризується гіперінфляцією.  

Таким чином, керівництво Товариства вважає, що на дату фінансової звітності не існує достатньо умов 

для визначення гіперінфляції в країні та початку застосування МСБО 29. 

Оцінки та припущення 

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел оцінки 

невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення 

суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового 

року. 

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі.  Результати переглядів облікових 

оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду 

впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду 

впливає на поточний та майбутній періоди. 

Основні джерела невизначеності оцінок  

Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 

оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною 

суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року. 

Можливість відшкодування основних засобів – На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку 

наявності будь-яких ознак того, чи сума відшкодування основних засобів Групи знизилась до рівня 

менше їхньої балансової вартості.  За наявності зазначених ознак керівництво Товариства виробляє 

оцінку суми очікуваного відшкодування, яка визнається рівною чи найбільшою з двох величин: 

справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, і цінності використання активу. У 

випадку виявлення такого зниження балансова вартість зменшується до вартості відшкодування.  Сума 

зменшення відображається у звіті про сукупні доходи того періоду, в якому виявлене таке зниження.  

Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні звітні періоди, сторнується у випадку змін в 

оціночних показниках, використовуваних для визначення суми очікуваного відшкодування активів.  

Строки корисного використання основних засобів – Оцінка строків корисного використання об’єктів 

основних засобів залежать від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з 

аналогічними активами.  При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до 

уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну старість, фізичне зношення та умови 

роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив.  Зміна кожної з цих умов або оцінок може у результаті 

призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості – Сума резерву на покриття 

збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Групою можливості отримати 

дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів.  Якщо погіршення кредитоспроможності основних 

клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки, то фактичні 

результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  



Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для індивідуально 

оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську 

заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику 

та здійснює їхню оцінку на предмет знецінення на колективній основі. 

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі 

аналогічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх 

потоків грошових коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму 

заборгованості відповідно до умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 

Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет 

знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до 

договору та досвіду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті 

минулих подій, та успіху при поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування 

на основі поточної інформації в результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не 

вплинули на минулі періоди, і усунення впливу минулих умов, які не існують у даний час. 

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів – Відстрочені податкові активи 

визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалізовані ці збитки.  Для визначення суми 

відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, від керівництва вимагається прийняття 

істотних професійних суджень, які базуються на вірогідних строках та рівні майбутніх оподатковуваних 

прибутків, та застосування стратегії планування майбутніх податків. 

Пенсійні зобов’язання – Товариство збирає інформацію стосовно своїх працівників і пенсіонерів, що 

отримують виплати, й використовує метод актуарної оцінки для визначення поточної вартості 

зобов’язань із виплати винагород по закінченні трудової діяльності та відповідної вартості поточних 

послуг працівників. При такому розрахунку використовуються демографічні припущення щодо 

майбутніх характеристик існуючих і колишніх працівників, що мають право на пенсійні виплати 

(смертність, як працівників, так і пенсіонерів, коефіцієнт плинності кадрів, непрацездатність, 

достроковий вихід на пенсію тощо), а також фінансові припущення (ставка дисконтування, майбутній 

рівень зарплат). Товариство не має доступу до інформації про стаж його колишніх працівників на інших 

підприємствах, які є учасниками державної пенсійної програми з визначеною виплатою, що обумовлює 

відсутність повної та достовірної інформації для виділення частини зобов’язань Товариства. Таким 

чином, Товариство обліковує виплати колишнім працівникам згідно з вимогами обліку пенсійної 

програми з визначеною виплатою. Більш детальна інформація подана у Примітці 17. 

Можливість відшкодування ПДВ – Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований 

Товариством або шляхом отримання відшкодування із державного бюджету, або зарахування його у 

рахунок зобов’язань з ПДВ у майбутні періоди.   

Оцінка фінансових інструментів – Фінансові інструменти оцінюються на основі ставок, які переважали 

на дату визнання відповідного інструмента і на основі термінів погашення, які, на думку керівництва, є 

найбільш вірогідними для врегулювання відповідного інструмента. 

Зменшення корисності нефінансових активів - Основні засоби, інвестиції та нематеріальні активи 

оцінюються з метою виявлення зменшення корисності, якщо обставини вказують на можливе зменшення 

корисності. 

Ознаки, які Товариство вважає важливими для прийняття рішення про необхідність оцінки з метою 

виявлення зменшення корисності, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартості, значне 

зниження показників діяльності у порівнянні з минулими або запланованими майбутніми операційними 

результатами, істотні зміни у використанні активів або стратегії Товариства (зокрема, ліквідація або 

заміна активів; пошкодження активів, або їх вилучення з операцій), істотні негативні промислові або 

економічні тенденції та інші чинники. 

Оцінка відновлювальної вартості активів ґрунтується на оцінках керівництва, зокрема, оцінці майбутньої 

діяльності, можливості активів приносити дохід, припущень щодо подальших ринкових умов, 

технологічного розвитку, змін в законодавстві та інших чинників. Ці припущення використовуються при 

розрахунку вартості використання активу та включають прогноз майбутніх грошових потоків та вибір 

відповідної дисконтної ставки. 

Оцінка справедливої вартості 
Певні положення облікової політики Товариства і ряд розкриттів вимагають оцінки справедливої 

вартості фінансових активів і зобов’язань. 



При оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство застосовує, наскільки це можливо, 

наявні ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії справедливої 

вартості залежно від вихідних даних, що використовуються в рамках відповідних методів оцінки: 

Рівень 1: котирувальні (не скориговані) ціни на ідентичні активи та зобов’язання на активних ринках. 

Рівень 2: вихідні дані, крім котирувальних цін, що застосовуються для оцінок Рівня 1, які є наявними або 

безпосередньо (тобто, такі як ціни), або опосередковано (тобто, визначені на основі цін). 

Рівень 3: вихідні дані для активів і зобов’язань, які не ґрунтуються на наявних ринкових даних (не наявні 

вихідні дані). 

Якщо вихідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання, 

можуть бути віднесені до різних рівнів ієрархії справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості в 

цілому відноситься до того рівня ієрархії, якому відповідають вихідні дані найбільш низького рівня, що є 

суттєвими для всієї оцінки.  

Товариство визнає переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості на дату закінчення звітного 

періоду, протягом якого ця зміна мала місце.  

Детальніша інформація щодо оцінки справедливої вартості основних засобів надана у Примітці 9, щодо 

оцінки справедливої вартості фінансових інструментів надана в Примітці 32. 

 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та інтерпретацій 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

Стандарт опублікований 13 січня 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 01 

січня 2019 року або після цієї дати. Дозволяється застосування до цієї дати, якщо МСФЗ 15 «Виручка за 

договорами з клієнтами» також застосовується. 

МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда» і пов'язані з ним керівництва по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали відповідну інформацію, яка достовірно 

представляє ці операції. МСФЗ 16 фактично скасовує класифікацію оренди як операційної чи фінансової. 

У фінансовій звітності орендаря по всіх договорах оренди повинні бути визнані як активи, так і 

зобов'язання (однак існують виключення, які стосуються короткострокової оренди та оренди активів з 

низькою вартістю). На противагу цьому, стандарт не містить істотних змін у бухгалтерському обліку в 

орендодавців. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації 

в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. 

Підприємство не отримало істотного впливу положень МСФЗ 16 на показники своєї фінансової звітності 

в 2019 році, оскільки в ході своєї звичайної діяльності  користувалося  орендованими активами низької 

вартості та оренда була короткострокова. 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності 

Такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності: 

Стандарти/тлумачення, які набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або 

після зазначеної дати. 

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в стандартах МСФЗ - 1 січня 2020 

року 

Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки”: 

Визначення суттєвості 1 січня 2020 року 

Керівництво Підприємства очікує, що прийняття до застосування зазначених стандартів/тлумачень не 

матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Підприємства у майбутніх періодах. 

 

7. Інформація за сегментами 

Товариство виділяє сегмент бізнесу як окремий компонент, який виробляє продукцію або надає послуги 

(або групи взаємозв'язаних продуктів або послуг) в конкретному економічному середовищі, який 

піддається ризикам і отримує доходи, відмінні від витрат і доходів тих компонентів, які властиві іншим 

сегментам бізнесу.  

Для цілей керівництва, Товариство поділено на наступні операційні сегменти бізнесу:  

1. Реалізації від переробки металобрухту; 

2. Реалізації товарів (металобрухту). 



Для кожного сегменту бізнесу керівництво Товариства, що відповідальне за прийняття операційних 

рішень, робить аналіз внутрішніх управлінських звітів на щоквартальній основі. Зазначені звіти 

готуються за тим же обліковим політикам, що і прикладена консолідована фінансова звітність. 

Сума кожної статті сегмента, відображеної в таблицях, є оцінкою, що надається вищому керівникові з 

операційної діяльності з метою прийняття рішень про розподіл ресурсів на сегмент та оцінювання 

результатів його діяльності. Керівництво оцінює результати діяльності кожного сегмента на основі 

прибутку до оподаткування. 

Товариство відображає в звітності за сегментами доходи від зовнішніх клієнтів за кожним продуктом та 

послугою, чи кожною групою подібних продуктів і послуг. Сума доходів, що відображена  в звітності за 

сегментами, базується на фінансовій інформації, використаній для складання консолідованої фінансової 

звітності Товариства. 

Товариство не здійснює подання інформації щодо активів та зобов’язань за сегментами, оскільки вищий 

орган операційного управління не перевіряє таку інформацію для цілей ухвалення рішень. 

Аналіз доходів від реалізації та результатів Товариства від діяльності по звітним сегментам 

представлений нижче. Ефективність роботи сегментів оцінюється за доходами від реалізації сегмента та 

операційним прибутком. Доходи від реалізації сегмента та операційний прибуток розцінюються як 

найбільш доречні показники при оцінці результатів роботи сегментів інших підприємств, що діють в тих 

же галузях. 

Результат діяльності сегмента являє собою прибуток до врахування нерозподілених корпоративних 

витрат. Нерозподілені корпоративні витрати включають компенсації керівництву, представницькі 

витрати, витрати на утримання офісних приміщень, інші адміністративні витрати та витрати на збут. 

Такою є система оцінок, яка включається у звіт для вищого органу операційного управління для 

розподілу ресурсів і оцінки показників діяльності за сегментами. 

Товариство веде збутову діяльність в Україні, у зв’язку з чим Товариством не проводиться аналіз за 

географічними сегментами. 

Представлений виручка по сегментам отримана від зовнішніх клієнтів. Протягом звітного та минулого 

року продажу між сегментами не було. 

Інформація про прибуток або збиток, а також узгодження відповідних показників звітних сегментів із 

показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях. 

 

 
Дохід від реалізації 

сегмента 

  Собівартість сегмента 

 2019 

 

2018 

 

  2019 2018 
Реалізації від 

переробки 

металобрухту та інше 

247 889 386 967   199 405 324 107 

Реалізації товарів 4 322 218 6 007 820   4 235 260 5 975 324 

Інше 7 626 17 883   6 134 14 978 

Всього  4 577 733 6 412 670   4 440 799 6 314 409 

  

 

 

Прибуток сегмента до 

оподаткування 

 2019 2018 

Реалізації від переробки металобрухту 48 484 62 860 

Реалізації товарів 86 958 32 496 

Інше 1 492 2 905 

Всього  136 934 98 261 

   
Нерозподілені корпоративні витрати (86 787) (85 067) 
Інші операційні доходи/витрати, чисті 3 360 (24 135) 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності 53 507 (10 941) 

Фінансові витрати/доходи, чисті  (4 239) (5 822) 

Інші  доходи/витрати, чисті (1 120) (287) 



Прибуток (збиток)  до оподаткування 48 148 (17 050) 

 

 

8. Нематеріальні активи 

 

 

Програмне 

забезпечення 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Всього 

Первісна вартість    

Станом на 31 грудня 2017 року 2 017 2 2 019 

Надходження 117 0 117 

Вибуття (0) 0 (0) 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 134 2 2 136 

Надходження 47 0 47 

Вибуття (37) 0 (37) 

Станом на 31 грудня 2019 року 2 144 2 2 146 

Накопичена амортизація     

Станом на 31 грудня 2017 року  (927) (1) (928) 

Амортизаційні   нарахування (262) 0 (262) 

Вибуття 0 0 0 

Станом на 31 грудня 2018  року  (1189) (1) (1190) 

Амортизаційні   нарахування (221) 0 (221) 

Вибуття 35 0 35 

Станом на 31 грудня 2019  року  (1 375) (1) (1 376) 

Балансова вартість    

Станом на 31 грудня 2017 року 1 090 1 1 091 

Станом на 31 грудня 2018 року 945 1 946 

Станом на 31 грудня 2019 року 769 1 770 

 

9. Основні засоби, капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня основні засоби включали наступне: 

 

 

Інвестиційна    

нерухомість 

Земля, 

будівлі та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

  Офісне 

обладнання 

та інші 

Всього 

Первісна вартість       

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 7 542 (7 547) (246) (505) (1 092) (1 848) 

Переоцінка/Знецінення 0 0 0 0  0  0 

Станом на 31 грудня 

2018 
9179 114 519 182 575 13 158 7 270 326 701 

Надходження 0 5 887 32 131 251 2 421 40 690 

Вибуття/переміщення 0 (742) (2 059) (1 019) (1 433) (5 253) 

Переоцінка/Знецінення 0 (3 453) 0 0 0 (3 453) 



Станом на 31 грудня 

2019 
9 179 116 211 212 647 12 390 8 258 358 685 

       

 

 
 

     

Накопичена 

амортизація 
 

Станом на 31 грудня 

2017 
(525) (38 125) (60 209) (6 743) (4 715) (110 317) 

Амортизаційні 

нарахування за рік 
(40) (9 278) (10 630) (638) (2 024) (22 610) 

Ліквідовано при 

вибутті 
(4 940) 4 921 222 229 1 091 1 523 

Знецінення 0 0 0 0 0 0 

Станом на 31 грудня 

2018 
(5 505) (42 482) (70 617) (7 152) (5 648) (131 404) 

Амортизаційні 

нарахування за рік 
0 (9 185) (13 529) (590) (2 358) (25 662) 

Ліквідовано при 

вибутті/переміщенні 
0 570 1 330 440 1 433 3 773 

Знецінення/зменшення 

корисності 
0 0 0 0 0 0 

Станом на 31 грудня 

2019 
(5 505) (51 097) (82 816) (7 301) (6 574) (153 293) 

       

Балансова вартість  
     

Станом на 31 грудня 

2017 
1 112 78 696 104 578 6 873 1 521 192 780 

Станом на 31 грудня 

2018 
3 674 72 037 111 958 6 006 1 622 195 297 

Станом на 31 грудня 

2019 
3 674 65 114 129 831 5 089 1 684 205 392 

 

Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась 

експертами-оцінювачами. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були 

відображені Товариством на 01.01.2013 р. 

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є його 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 

подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів переоцінюються, якщо 

залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх 

об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. 

Товариство вважає, що справедлива вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. відповідає її 

балансовій вартості з урахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Оцінка справедливої вартості основних засобів та капітальних інвестицій віднесена до Рівня 3 (з 

істотними неспостережуваними вихідними даними) ієрархії джерел справедливої вартості. Інформація 

про ієрархію джерел справедливої вартості розкрита в Примітці 5. 

Станом на 31 грудня 2019 р. до складу основних засобів були включені повністю амортизовані активи 

первісною вартістю 11 794 тис. грн. (відповідно у 2018: 13 424 тис. грн.) 

 

Капітальні інвестиції станом на 31 грудня включали наступне: 

 2019 2018 

Капітальне будівництво 37 572 12 360 

Аванси 0 0 



Інше 0 0 

Всього 37 572 12 360 

 

Рух капітальних інвестицій було представлено наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2017  6 550 

             Надходження  39 144 

             Вибуття (переміщення)  (33 334) 

            Знецінення  0 

Станом на 31 грудня 2018  12 360 

             Надходження  63 456 

             Вибуття/переміщення  (38 244) 

            (Знецінення)/поновлення 

знецінення  0 

Станом на 31 грудня 2019  37 572 

 

Станом на 31.12.2019 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартість якого станом на 31.12.2019 р. складала 

164 926 тис. грн.(станом на 31.12.2018 –142 675 тис.грн.). 

У фінансову оренду об’єкти основних засобів не надавались. 

 Товариство оцінює інвестиційну нерухомість  за справедливою вартістю   відповідно до вимог МСБО 

40.  При узгоджені  її балансової вартості на початок і кінець періоду, а також її справедливу вартість 

відображає  доходи та витрати від інвестиційної нерухомості. 

 

10. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток   

На 31 грудня 2019 р. установлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18% (31 

грудня 2018 р.: 18%).  

 

Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток були представлені таким чином: 

Прибутки та збитки 2019 2018 

Поточні витрати з податку на прибуток  12 401 12 681 

Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток, 

відображеного у складі консолідованого прибутку або 

збитку (1 432)   ( 8 586)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 10 969 4 095 

 

Інший сукупний дохід  2019 2018 

Відстрочений податок на прибуток, що виникає внаслідок 

визнання актуарних прибутків/збитків, у іншому сукупному 

доході - -  

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом       -        -  

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

чином: 

 2019 2018 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 48 148  (17 050)  

Очікуваний податок на прибуток за встановленими 

податковими ставками (8 667)  2 930  

Податковий ефект витрат, які не підлягають 

вирахуванню для цілей оподаткування та інші різниці (2 302)  (7 025) 

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток (10 969)  (4 095)  

Інший сукупний  дохід до оподаткування             -              -  



Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом - - 

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток    -     -  

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

оцінювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у 

якому передбачається реалізувати відповідні тимчасові різниці. 

     

 Відстрочені податкові активи/ 

(зобов’язання) 

Залишок  
Визнано у 

складі 

прибутку 

(збитку) 

  

Залишок 

на 

31.12.2019 

на  

Визнано  

в 

капіталі 

31.12.2018   

Основні засоби  (4 820) 885  (3 935) 

Невизнані витрати 18 531 (18 531)   0 

     

Разом відстрочені податкові 

активи чи зобов’язання 
13 711 (17 646)  (3 935) 

 

11. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне:                             

 2019 2018 

Сировина 27 227 29 637 

Готова продукція 18 236 6 682 

Товари 17 251 22 231 

Резерв на знецінення (1 456) (941) 

Всього 61 258 57 607 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2018 р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості, 

або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у 

відповідності до облікової політики підприємства. 

Згідно з МСБО 2, якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту 

вартість реалізації, Товариство нараховує знецінення запасів. Знецінення запасів нараховується за 

кожним номенклатурним номером. Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного 

періоду, виходячи з оцінки чистої реалізаційної вартості. Для розрахунку чистої вартості реалізації 

використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, 

економічні  огляди, дані аукціонів тощо. При цьому треба брати до уваги події після звітної дати, які 

надають додаткову інформацію про умови, які існували на кінець звітного періоду. Це означає, що при 

отриманні інформації  про реалізацію (чи майбутню реалізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі 

запаси треба знецінити до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

Станом на 31.12.2019 р. чиста вартість запасів дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованій території України, по оцінці керівництва Товариства дорівнює нулю. У 2019 році не 

відбулося відновлення знецінення цих запасів. 

Станом на 31.12.2018 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства були 

передані у заставу оборотні активи (сировина  готова продукція та товари) на загальну суму 22 669 тис. 

грн., станом на 31.12.2019 р. – 0  тис. грн. 

 

12. Торгова дебіторська заборгованість та аванси видані 

Станом на 31 грудня передплати та торгова дебіторська заборгованість включали наступне: 

 

 2019 2018 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 98 475 159 978 

Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості (2 517) (4 615) 



Всього 95 958 155 363 

Аванси видані 42 776 140 363 

Резерв на знецінення авансів виданих (6 113) (12 273) 

Всього 36 663 128 090 

 

У 2019 році не відбулося відновлення резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості та 

авансів виданих дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території України. 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо передплат та торгової 

дебіторської заборгованості за звітний період: 

 

 

Резерв на 

дебіторську 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги  

Резерв на 

дебіторську 

заборгованість за 

виданими авансами 

Всього 

Залишок на 31.12.17 1 042 14 619 15 661 

       Нарахування резерву протягом 

2018р. 
3 652 (2 341) 1 311 

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

Залишок на 31.12.18 4 615 12 273 16 888 

       Нарахування резерву протягом 

2019 р. 
423 4411 4 834 

       Використано у 2019 р. (2 521) (10 571) (13 092) 

Залишок на 31.12.19 2 517 6 113 8 630 

 

13. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включала наступне: 

 2019 2018 

Податок на додану вартість до відшкодування - - 

Передоплата податку на прибуток підприємств 9897 - 

Передоплати за іншими податками 4838 7 689 

Всього 14 735 7 689 

 

14. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включала наступне: 

 2019 2018 

Розрахунки по претензіям 949 984 

Розрахунки з іншими дебіторами 3 615 3 259 

Разом 4 564 4 243 

Резерв на знецінення  (1 273) (1 302) 

Всього 3 291 2 941 

Витрати майбутніх періодів 0 31 

У 2019 році не відбулося відновлення резерву на знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості 

дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території України.  

 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня грошові кошти та короткострокові депозити складалися з наступного: 

 2019 2018 

Грошові кошти на рахунках в банках в національній валюті 305 229 

Грошові кошти в касі в національній валюті - - 

Всього 305 229 

 



16. Власний капітал 

Статутний капітал 
У звітному періоді Товариством не змінювався розмір Статутного капіталу. Акції у складі статутного 

капіталу за окремими типами та категоріями: - кількість випущених акцій на початок та кінець звітного 

періоду становить 259 504 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче 

номінальної; - номінальна вартість одної акції становить 0,25 грн.; - протягом звітного періоду кількість 

акцій не змінювалась. 

Станом на 31.12.2019 р. у власності Держави акцій Товариства немає. Акцій, зарезервованих для випуску 

згідно з опціонами та іншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привілейовані акції не випускались, 

дивідендів, не сплачених станом на 31.12.2019 р., по ним немає. У 2019 та 2018 роках рішення про 

нарахування та сплату дивідендів зборами акціонерів не приймались. 

Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій в статутному капіталі Товариства, була 

представлена таким чином станом на 31.12.2019 р.: 

 

Найменування 

Частка в 

статутному 

капіталі (%) 

Кількість акцій у 

володінні, шт. 

Номінальна 

вартість 

акцій, грн. 

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

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

Материнською компанією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, Кіпр). Згідно положень 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та 

інформації, яка викладена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, станом на дату фінансової звітності кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) в учасника (засновника) юридичної особи – відсутній. 

Акціонери Товариства мають право: 

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

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).Право на 

отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 

акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; 

- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність Товариства. 

На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 

Товариства про його діяльність, протоколи зборів; 

- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку; 

- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній 

вартості належних їм акцій Товариства; 

- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину 

акцій, що йому належать; 

- мати переважне право на придбання акцій Товариства подальших емісій;  

- передавати управління своїми акціями (в тому числі право голосу) іншій особі;  

- інші будь-які права, передбачені чинним законодавством. 

Прибуток (збиток) на акцію. 

Базовий прибуток на одну акцію розраховується поділенням прибутку або збитку на середньорічну 

кількість простих акцій у обігу на протязі року без урахування власних акцій, викуплених у акціонерів. 

У Товариства не має простих акцій, що потенційно розбавляють прибуток на акцію, тому скоригований 

прибуток на просту акцію відповідає базовому прибутку. Таким чином прибуток на акцію у результаті 

діяльності, що триває розраховується наступним чином: 

 2019 рік 2018 рік 

Прибуток (збиток) за рік, який належить акціонерам Товариства 

(власникам материнської компанії) – (в тис. грн.) 

 

37 179 

 

(21 145) 



Середньозважена кількість простих акцій в обігу - (в тис. акцій) 259 504 259 504 

Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію, що 

належать акціонерам Товариства (власникам материнської компанії) - (в 

гривнях на одну акцію) 

 

0,14 

 

(0,08) 

 

Капітал у дооцінках 

Капітал у дооцінках складається з резерву переоцінки основних засобів. Основні засоби обліковуються за 

переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась експертами - оцінювачами станом на 

30.06.2012 р. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були відображені 

Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої амортизації за друге півріччя 2012р.  

Товариство щороку здійснює перенесення сум з іншого додаткового капіталу до складу нерозподіленого 

прибутку в розмірі різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з переоціненої 

балансової вартості активу, і сумою амортизації, що розраховується виходячи з первісної вартості 

активу. При вибутті активу сума іншого додаткового капіталу, яка стосується цього активу, переноситься 

Товариством до складу нерозподіленого прибутку.  

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. резерв переоцінки основних засобів та капітальних інвестицій 

відображено із врахуванням амортизації резерву переоцінки, що відображається у консолідованому звіті 

про власний капітал у рядку «Інші зміни в капіталі». У 2019 році сума такою амортизації резерву 

переоцінки становила 4 042 тис. грн. 

 

Резервний капітал 

Станом на 31.12.2019 р. резервний капітал Товариства складає 9 731 тис. грн. (станом на 31.12.2018 – 9 

731 тис. грн.). 

 

17. Зобов'язання з виплат персоналу 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали наступне: 

 2019 2018 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 8 297 7 593 

Поточні забезпечення витрат персоналу 12 276 11 083 

Всього 20 573 18 676 

 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду 

України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих 

співробітників Товариства. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у 

шкідливих умовах праці, і, таким чином, мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають 

право на додаткові виплати, які фінансуються Товариством і сплачуються Державним пенсійним фондом 

України. 

Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію 

працівникам, які мають тривалий стаж роботи, і певним пенсійним пільгам згідно з колективним 

договором.  Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про 

сукупний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені у 

витрати на зарплату та відповідні витрати у складі собівартості реалізованої продукції. Витрати по 

відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного 

доходу. 

«Винагороди по закінченню трудової діяльності». 

 

Суми, визнані у звіті про фінансові результати 

2019 

 

 2018 

Вартість поточних послуг 151 123 

Вартість послуг попередніх періодів (0) (0) 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 1 000 883 

Всього витрат по виплатам 1 151 1 006 



   

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 2019 2018 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 січня 7 141 6 088 

Вартість поточних послуг 151 123 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 1 000 883 

Актуарні збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу (407) 
579 

Оплачені зобов'язання (438) (532) 

Вартість послуг попередніх періодів 0 (0) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 7 447 7 141 

 

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати до ювілею, які охоплюють всіх 

працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передбачені 

колективним договором. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у 

звіті про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного 

плану. Витрати по даним виплатам включені у витрати на зарплату та відповідні витрати у складі 

собівартості реалізованої продукції. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. 

Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу. 

 

«Інші довгострокові винагороди». 

Суми, визнані у звіту про фінансові результати 2019 2018 

Вартість поточних послуг 129 91 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 157 133 

Всього витрат по виплатам 286 224 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 
2019 

2018 

 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 січня 1 145 918 

Вартість поточних послуг 129 91 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 157 133 

Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
91 4 

Оплачені зобов'язання (108) (1) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 1 414 1 145 

 

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином: 

 

 2019 2018 

Ставка дисконтування 13,50% 14,5% 

Ставка інфляції 5,60% 9,8% 

Коефіцієнт плинності кадрів 12,0% 12,0% 

Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії 16% 24% 

Смертність  97% 97% 

Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій Згідно законодавства України 

   

 



Аналіз чутливості за пенсійними планами 
Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання 

заробітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від 

фактичних результатів в майбутньому. 

Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення 

невизначеностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування 

зобов'язань як в сторону їх зменшення, так і - збільшення.  

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує 

власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть 

суттєво відрізнятися від оцінок, зроблених на звітну дату. 

Ставка дисконту розраховується на основі ринкової доходності на звітну дату високоякісних державних 

облігацій, скоригованої на оцінені впливи різниць у строках обігу та погашення. 

Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в 

Україні, опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та 

політичних ризиків. 

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати 

інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної 

допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які 

підлягають нарахуванню. 

 

Поточні зобов'язання з виплат працівникам 

 2019 2018 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  3 501  3 167 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 612 595 

Всього 4 113 3 762 

  

Зобов'язання по резерву невикористаних відпусток та невиплачених премій представлені в поточній 

кредиторській заборгованості за розрахунками з оплати праці.  

Нараховані витрати на персонал за звітний період  відображені у примітках 22, 23, 24. 

 

Середньооблікова чисельність персоналу Групи по категоріям згідно наведена у таблиці нижче за 2019 

та 2018 роки: 

  2019 2018 

Робочі 314 336 

Керівники 74 68 

Фахівці 96 102 

Разом середня кількість працівників  484 506 

 

18. Інші довгострокові зобов’язання, позики та займи 

   

 

 

Станом на 31 грудня 2018 року позики були представлені таким чином:   

 

   

   

31 грудня 

2018 року 

Банк / Інша 

установа 

Термін 

погашення 

Забезпечені 

/не 

забезпечені 

Вид Валюта Ефективна 

% ставка 

Залишок 

(тис. грн.) 

INTERPIPE 

LIMITED 06.08.2019 

не 

забезпечені 

обігові 

кошти 

дол.  

США 18% 27 134 

Всього      27 134 

 



Протягом 2019 року було погашене зобов’язання в розмірі 980 тис. доларів США, тобто залишку коштів 

станом на 31.12.2019 р. не було.  

Загальна сума нарахованих відсотків щодо зазначеної позики у 2019 році становила 2913,17 тис. грн. 

(122,99 тис. доларів США.) та визнана у фінансових витратах (Примітка 28). 

Протягом 2019 року Товариство не отримувало короткострокові кредити банків. (Примітка 28). 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на 31.12.19 р. склала 58 

тис. грн. (на 31.12.18 – 78 тис. грн.). 

 

19. Торгова кредиторська заборгованість  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованість включала наступне: 

 

 2019 2018 

Торгова кредиторська заборгованість 111 849 148 243 

Всього 
111 849 148 243 

 

 

20. Інші поточні зобов’язання 

 2019 2018 

Аванси отримані 67 607 47 598 

Всього  67607 47 598 

   

   

 2019 2018 

Розрахунки з податку на прибуток - 2 593 

Розрахунки з ПДВ та іншими податками 4 978 4 106 

Всього по розрахункам з бюджетом 4 978 6 699 

 

До складу статті «Інші поточні зобов’язання» станом на 31 грудня включені наступні 

зобов’язання: 

 2019 2018 

Заборгованість по нарахованим відсоткам 24 164 24 842 

Розрахунки з іншими кредиторами 35 565 144 611 

Розрахунки з підзвітними особами - - 

Всього 59 729 169 453 

 

 

21. Виручка від реалізації  

Станом на 31 грудня Виручка від реалізації включала наступне: 

 2019 2018 

Виручка від реалізації брухту 4 322 218 6 184 978 

Доходи від наданих послуг  255 515 227 692 

Інші доходи - - 

   Всього  4 577 733 6 412 670 

 

 

22. Собівартість реалізованої продукції  

Станом на 31 грудня собівартість реалізованої продукції включала наступне: 

 2019 2018 

Сировина (Матеріали) 143 428 196 710 

Заробітна плата та відповідні нарахування 70 881 51 564 

Енерговитрати та комунальні витрати 14 371 10 765 

Амортизація основних засобів 17 719 9 402 

Ремонт та обслуговування основних засобів 14 939 30 468 



Витрати за поточні послуги за пенсійними зобов’язаннями із визначеними 

виплатами (Примітка 17) 
0 0 

Витрати (прибуток) за минулі послуги (Примітка 17) 0 0 

Інші загальновиробничі витрати  41 220 36 252 

Собівартість товарів 4 133 261 5 977 337 

Зміна залишків запасів  4 980 1 911 

Всього  
4 440 799 

   6 314 

409 

 

23. Адміністративні та загальногосподарські витрати 

Станом на 31 грудня адміністративні та загальногосподарські витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Витрати на страхування та охорону 13 124 7 848 

Заробітна плата та відповідні нарахування 34 723 29 499 

Витрати на відрядження 286 498 

Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги 846 1384 

Комісійні банків 69 84 

Телекомунікаційні, поштові послуги і доставка 1064 450 

Комунальні послуги 872 1 205 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 2 182 1 262 

Оренда  18 482 18 017 

Ремонт та обслуговування 2 722 1 172 

Податки 1298 1 555 

Інші витрати 5 281 2 558 

Всього 80 949 65 532 

 

24. Витрати на реалізацію та збут 

Станом на 31 грудня витрати на реалізацію та збут включали наступне: 

 2019 2018 

Транспортні витрати 5 800 2 271 

Заробітна плата та відповідні нарахування 38 0 

Резерв сумнівних боргів 0 0 

Інші витрати 0 502 

Всього  5838 2 773 
 

  

 

25. Інші операційні доходи 

Станом на 31 грудня інші операційні доходи включали наступне: 

 2019 2018 

Дохід від списання кредиторської заборгованості  752 11 

Чистий прибуток / (збиток) від реалізації основних засобів  0 0 

Інші 34 181 19 609 

Всього 34 933 19 620 

 

26. Інші операційні витрати  

Станом на 31 грудня інші операційні витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Знецінення необоротних активів 0 - 

Знецінення та списання запасів 0 1967 

Витрати по операціям соціального характеру 740 620 

Пені та штрафи 580 611 



Чистий збиток /(прибуток) від руху резерву по сумнівних боргах по іншій 

дебіторській заборгованості, авансам виданим 
3 864 5 746 

Збитки від курсової різниці 0 3 973 

Збитки від нестач та втрат 77 3 970 

Амортизація невиробничих необоротних активів 5 811 5 541 

Інші виплати працівникам та нарахування на них 6 766 4 000 

Інші послуги 8 352 11 680 

Інші операційні витрати 5 443 5 647 

Всього 31 633 43 755 

 

27. Фінансові доходи 

Станом на 31 грудня фінансові доходи включали наступне: 

 2019 2018 

Відсоткові доходи від банку за користування коштами 156 70 

Всього 156 70 

   

 

28. Фінансові витрати 

Станом на 31 грудня фінансові витрати включали наступне: 

 2019 2018 

Відсотки за пенсійними зобов’язаннями із визначеними  виплатами 

(Примітка 17) 
1 158 1 030 

Відсотки по кредитам та позикам 3 237 4 862 

Всього  4395 5 892  

 

29. Потенційні зобов'язання та операційні ризики 

Середовище діяльності та ризики, притаманні Україні 

На ринки країн, які розвиваються, такі як Україна, впливають економічні, політичні, соціальні, правові та 

законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Закони та 

нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в Україні, продовжують 

зазнавати стрімких змін та існує можливість їх довільного тлумачення. Майбутній економічний напрям 

розвитку України великою мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних 

заходів, яких вживає уряд країни, разом зі змінами в юридичному, регулятивному та політичному 

середовищі. У результаті вище означеного, діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для 

країн з розвиненою ринковою економікою. 

Політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася за останні роки. Політичні та соціальні 

протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в 

країні економічної кризи, зростання дефіциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних 

резервів Національного банку України, результатом чого стало зниження суверенних кредитних 

рейтингів України. З 2014 року, після девальвації національної валюти, Національний банк України увів 

ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, а також здійснив перехід на режим 

плаваючого ринкового курсу обміну. Всі ці фактори призвели до значного погіршення ліквідності та 

достатньо жорстких умов кредитування. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та 

економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний 

вплив на економіку України. 

На діяльність та фінансовий стан Товариства буде впливати політичний розвиток України, включаючи 

вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив на 

Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. 

Управлінський персонал вважає, що такий вплив на Товариство є не більшим, ніж на інші подібні 

підприємства України. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у 



діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова 

звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності 

в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає 

коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало контрактних зобов’язань з придбання основних 

засобів. 

Зобов'язання за операційною орендою - Товариство у якості орендаря 

Товариство уклало угоди оренди приміщень. Строк договору оренди становить один рік з можливістю 

поновлення. 

Юридичні питання 

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими 

судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по 

зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого 

негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. 

Станом на 31.12.2019 р. Товариство не оцінює ймовірність програшу у судових справах в яких являється 

відповідачем, тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховані. 

Обтяження у використання майна 

Станом на 31.12.2019 р. Товариством в якості забезпечення договорів поруки Товариства було передано 

у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартість якого склала 164 926 тис. грн. 

Податкові та регулятивні ризики 

Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, 

яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне трактування, а в деяких 

випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дію суттєві зміни до податкового законодавства, які 

суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та податком на прибуток підприємств. 

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні місцеві фіскальні органи приділяють 

все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим місцеве та загальнодержавне податкове законодавство 

постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та 

виконання. Недотримання законів та нормативних вимог може призвести до накладання суттєвих 

штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути 

виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності Товариства. Такими 

зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня, розміри яких можуть бути 

суттєвими. 

Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і 

державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів і іншими державними органами. 

Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законодавством 

уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню та відсотки. 

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш 

розвиненими системами оподаткування. Керівництво Товариства вважає, що податкові зобов’язання 

визнані у цій фінансовій звітності є адекватними, ґрунтуючись на власній інтерпретації податкового 

законодавства, офіційних тверджень та рішень судів. Однак, інтерпретації відповідних контролюючих 

органів можуть бути іншими, а ефект на фінансову звітність, якщо такі контролюючі органи будуть 

успішні у застосуванні своїх інтерпретацій, можуть бути суттєвими. 

Питання, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища. 

На даний момент Товариство не складає довгострокового плану по відповідності за природоохоронними 

заходами, оскільки в законодавстві відсутня чітко прописана система заходів щодо дотримання його 

вимог. Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок змін суттєвих норм і законодавства, а 

також судових процесів, не підлягають оцінці, але можуть надати суттєвий вплив. При існуючому 

порядку забезпечення дотримання вимог діючого законодавства керівництво вважає, що значні 

зобов’язання, які  б виникали  внаслідок  нанесення збитку навколишньому середовищу, відсутні. 

 

30. Операції з пов’язаними сторонами 



У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний 

вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді 

кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх 

юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції 

між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними 

особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та 

відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами. 

 Товариство входить до складу української металургійної компанії "ІНТЕРПАЙП" , де материнською 

організацією  є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), місцезнаходження 

якої  Мікінон, 8, Нікосія, 1065,  Кіпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстраційний номер: HE 

396228 

 

Перелік пов'язаних сторін та характер зв’язку представлено наступним чином: 

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS 

PLC) 

Юридична особа, що контролює 

Товариство 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE 

INVESTMENTS PLC) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВАПНЯНА ФАБРИКА" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЛВ УКРАЇНА"  
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТРАНСКОМ-ДНІПРО" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП–М" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП-М") 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОВАРИЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН") 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА  

(INTERPIPE EUROPE SA) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК.  

(NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ  

(INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

КЛВ-ВІЛКО СА  

(KLW-WHEELCO SA) 
Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

ІНТЕРПАЙП М.І  ФЗІ (INTERPIPE M.E FZE) Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 

 

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2019 р. та за 2018 р. представлено наступним чином (у тис. 

грн. без ПДВ). 

Заборгованість з пов’язаними сторонами, що склалася відповідно до вище приведених операцій між 

пов’язаними сторонами, представлена наступним чином на кінець 2019 та кінець 2018р. (у тис. грн.): 

 

 

Кредит. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2019 

Кредит. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2018 

Дебітор. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2019 

Дебітор. 

забор-сть 

станом на 

31.12.2018 

Особи  що здійснюють контроль 

АТ «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ» 0 0 0 0 

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 161 235 238 374 85 566 146 429 

 

161 235 238 374 85 566 146 429 

 

Закупівля 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2019 

Закупівля 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2018 

Продаж 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2019 

Продаж 

товарів, 

робіт, 

послуг у 

2018 

Особи  що здійснюють контроль 

АТ «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ» 
0  0  0  0  

Юридична особа, що перебуває під 

спільним контролем з Товариством 
40 003 37 477 4 481 422 6 187 158 

 

40 003 37 477 4 481 422 6 187 158 

 

Станом на 31 грудня 2019 року 69% торгової дебіторської заборгованості складала дебіторська 

заборгованість від одного основного покупця – підприємства під спільним контролем, та на 31 грудня 

2018 року: 93% від одного основного покупця – підприємства під спільним контролем. 

Станом на 31 грудня 2019 року 68% торгової кредиторської заборгованості, складала кредиторська 



заборгованість від одного контрагента – підприємства під спільним контролем, та на 31 грудня 2018 

року: 77% від одного контрагента – підприємства під спільним контролем. 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості. 

Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.  

Виплати ключовому управлінському персоналу 

Компенсація провідному управлінському персоналу Товариства у вигляді короткострокової винагороди 

за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, не нараховувалась. Відповідно короткострокова винагорода 

за 2018 рік становила 1 923 тис. грн., і була включена до складу адміністративних витрат. 

Поточні виплати Товариства управлінському персоналу у 2019 році склали 4 458 тис. грн., у 2018 році 

7 333 тис. грн. 

У 2019 р. та у 2018 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацій від Товариства. 

 

31. Перерахунок порівняльної інформації 

Товариство затвердило консолідовану фінансову звітність станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 

2018 року. Після дати затвердження Товариство виявило неточності у інформації за попередні звітні 

періоди, які завдали впливу на консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року. Ці 

неточності були відображені ретроспективно у цій консолідованій фінансовій звітності станом на і за рік, 

який закінчився 31 грудня 2018 року. Вплив таких коригувань на консолідований фінансовий стан на 31 

грудня 2017 року, консолідований звіт про прибутки або збитки та консолідований звіт про рух грошових 

коштів за рік, який закінчився на зазначену дату, не є суттєвим, тому Товариство не подає порівняльну 

інформацію на цю дату і за відповідні періоди. 

 Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2018 року був представлений таким чином: 

 

У тис.грн. 

Код рядка 

На 31 грудня 

2018 року, 

відображено 

раніше 

Внесення 

коригувань 

та зміни 

класифікацій 

на 31 грудня 

2018, 

скориговано 

 

АКТИВИ 

Незавершені капітальні 

інвестиції 
1005 12 428 (68) 12 360 

Основні засоби 1010 191 644 (21) 191 623 

    первісна вартість 1011 317 522 
 

317 522 

    знос 1012 (125 878) (21) (125 899) 

     
Запаси 1100 57 616 (7) 57 609 

Виробничі запаси 1101 28 699 (3) 28 696 

Товари 1104 22 235 (4) 22 231 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

 

   

    за виданими авансами 1130 128 090 (1 873) 126 217 

    з бюджетом 1135 7 654 35 7 689 

Інші оборотні активи 1190 520 45 565 

     
 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ та 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 48 163 (1 128) 47 035 

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
  

 

  

товари, роботи, послуги 1615 148 337 (94) 148 243 

розрахунками з бюджетом 1620 7 224 (525) 6 699 



розрахунками з оплати праці 1630 3 171 (4) 3 167 

Поточні забезпечення 1660 11 221 (138) 11 083 

   
 

  

Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, 

який закінчився 31 грудня 2018 року, був представлений таким чином: 

 

У тис. грн Код рядка 

2018 рік, 

відображено 

раніше 

Внесення 

коригувань 

та зміни 

класифікацій 

2018 рік, 

скориговано 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2050 (6 313 871) (538) (6 314 409) 

  
   

Адміністративні витрати 2130 (82 359) 65 (82 294) 

Інші операційні витрати 2180 (43 456) (299) (43 755) 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
2300 (4 340) 245 (4 095) 

Чистий фінансовий результат:  
   

    збиток 2355 (20 618) (527) (21 145) 

 

32. Цілі та принципи управління фінансовими ризиками 

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська 

заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з 

деривативами з метою управління процентним та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій 

Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з 

фінансовими інструментами. 

Валютний ризик 

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, 

зокрема, долар США, відіграють значну роль у процесі проведення Товариством господарських операцій. 

Станом на 31 грудня 2019 року офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, 

складав 23,6862 грн. за один долар США (31 грудня 2018 року - 27,6883 грн. ). 

 

Валюта (курс) 

31 грудня 

2019 року 

Середній 

курс 2019  

31 грудня 

2018 року 

Середній 

курс 2018  

Гривня/долар США 23,6862 25,6906 27,6883 27,2005 

Гривня/євро 26,422 28,757 31,7141 32,1429 

Гривня/російський рубль 0,3816 0,3972 0,39827 0,436 

 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного 

ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін 

на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, 

деноміновані в іноземних валютах. 

Станом на 31 грудня 2019 року в тис. грн. 

 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом 
гривні 

долари 

США 
рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 16 - - - 16 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
95 958 - - - 95 958 



Інша поточна дебіторська заборгованість 3 291 - - - 3 291 

Грошові кошти та їх еквіваленти 305 - - - 305 

Фінансові активи 99 570 -   - -  99 570 

Довгострокові зобов'язання (позики та інші)  -  -  -  -  - 

Довгострокові забезпечення 8 297  -  -  - 8 297 

Поточні забезпечення 12 276  -  -  - 12 276 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
111 849  - -  - 111 849 

Розрахунки з іншими кредиторами 67 607  -  - - 67 607 

Фінансові зобов'язання 200 029 - - - 200 029 

 

Станом на 31 грудня 2018 року в тис. грн. 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом 
гривні 

долари 

США 
рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 16 - - - 16 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
155 363 - - - 155 363 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 941 - - - 2 941 

Грошові кошти та їх еквіваленти 229 - - - 229 

Фінансові активи 158 549 -   - -  158 549 

Довгострокові зобов'язання (позики та інші) 66 -  -  - 66 

Довгострокові забезпечення 7 593  -  -  - 7 593 

Поточні забезпечення 11 083  -  -  - 11 083 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
148 243  - -  - 148 243 

Розрахунки з іншими кредиторами 47 598  -  - - 47 598 

Фінансові зобов'язання 214 583 - - - 214 583 

 

Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною валютою. 

Ризик ліквідності 

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної діяльності 

шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам. 

Товариство аналізує строк своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням і планує свою 

ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів. 

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення 

оптимального фінансування своєї діяльності. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку 

підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та 

реалізації інших активів. 

 

 

2019 

         

2018 

Гроші та їх еквіваленти 305 229 

Поточні зобов’язання і забезпечення 260 818 414 258  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0012 0,0006 

У 2019 році коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і становить 0,0012 (у 2018 році відповідно 

0,0006). 



Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань на 31 грудня  2019 та 2018 року 

приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива вартість 

приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик (резерв 

сумнівних боргів). Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість 

фінансових активів зазначених вище. 

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує низьку оцінку 

методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для 

визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові 

котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. Для 

всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення джерел справедливої вартості фінансових 

інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки (Примітка 5): 

• Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких 

коригувань); 

•Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, спостерігаються на 

ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і 

• Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на 

справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні 

дані). 

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також 

переходів до / з Рівня 3. 

У Товариства немає фінансових інструментів, які обліковуються та мають бути оціненими на 31.12.2019 

р. за справедливою вартістю. 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що фінансові результати Товариства 

зазнають несприятливого впливу від зміни плаваючих відсоткових ставок. Товариство не використовує 

будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок, 

оскільки усі фінансові активи та зобов’язання Товариства мають фіксовані ставки. 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація 

кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій наявних 

для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, 

що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну політику та 

контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по 

відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість 

продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% 

передплатою. 

Товариство сформувало у повному обсязі резерв на покриття збитків від знецінення для усієї торгової 

дебіторської заборгованості понад 365 днів, оскільки історичний досвід свідчить, що торгова дебіторська 

заборгованість, прострочена більше ніж на 365 днів, звичайно є безнадійною. Товариство не утримує 

будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишків. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами, розміщеними в банках, та іншими банківськими 

вкладами, визначається с урахуванням оцінки кредитного ризику Товариством на звітну дату та 

контрактного строку дії фінансового інструменту.  

Якщо станом на звітну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного ризику за 

банківськими розміщеннями з моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки визначається 

виходячи з 12-місячних очікуваних збитків. У разі значного зростання кредитного ризику резерв під 

очікувані збитки визначається виходячи з очікуваних збитків протягом усього періоду існування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених в банках, та інших банківських 

вкладів, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи інформацію щодо індивідуальних 

рейтингів банків, що публікуються провідними рейтинговими агентствами у вільному доступі 



(Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявності більш ніж одного індивідуального  рейтингу, 

обирається найнижчий рейтинг. При відсутності у банку індивідуального рейтингу він обирається на 

рівні не вище суверенного рейтингу України.  Після визначення рейтингу банку на звітну дату за 

допомогою перехідної таблиці щодо середніх значень ймовірності дефолту контрагентів, що 

публікується агентством Standard&Poor`s або іншими міжнародними рейтинговими агентствами у 

вільному доступі, використовується значення ймовірності дефолту, як відсотку для нарахування резерву 

за активом (за необхідності зважуючи отриманий коефіцієнт резервування на термін фінансового 

активу).  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. 

Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення 

вартості, що обліковується як зменшення активів. 

Ризик управління капіталом 

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність 

Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим 

сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії 

розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і 

підтримку оптимальної структури капіталу. 

Структура капіталу Товариства включає в себе власний капітал, який включає статутний капітал 

(Примітка 16), додатковий вкладений капітал (Примітка 16), резервний капітал та нерозподілений 

прибуток. 

Товариство проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт фінансування, який розраховується як 

сума зобов'язань Товариства поділена на загальну суму власного капіталу і характеризує залежність 

Товариства від залучених засобів. 

 

 2019 2018 

 

Інші довгострокові зобов'язання                                                 
12 232 7 659 

Торгова та інша кредиторська заборгованість                           260 818 414 258 

Разом зобов'язання 273 050 421 917 

Власний капітал                                                                             185 090  151 057  

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 1,48 2,8 

 

Товариство також проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань поділена на загальну суму капіталу та чистих зобов'язань.  

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та інша кредиторська заборгованість за 

вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів. 

Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику 

управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії 

розвитку. 

 

 2019 2018 

Інші довгострокові зобов'язання 12 232 7 659 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 260 818 414 258 

Мінус грошові кошти та короткострокові депозити  (305) (229) 

Чисті зобов'язання 272 745 421 688 

Власний капітал (Чисті активи) 185 090 151 057 

Капітал і чисті зобов'язання 457 835 572 745 

Коефіцієнт платоспроможності 0,60 0,74 

 

33. Події після звітної дати та затвердження консолідованої фінансової звітності. 

На момент підписання даної консолідованої фінансової звітності Товариство не мало будь-яких інших 

значних подій, які б потребували коригування консолідованої фінансової звітності або додаткового 

відображення у примітках. 

 

Ця консолідована фінансова звітність була схвалена та затверджена до випуску 04 лютого 2020 року. 



 

 

 

Керівник        Макаренко Валентин Іванович 

      

      

Головний бухгалтер        Новікова Тетяна Павлівна" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"МІЛА-АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, Україна, Київська обл., 

Оболонський район р-н, м. Київ, 

проспект Героїв Сталінграда, 

буд.26, кв.310 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 03/09/19, дата: 29.10.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 29.10.2019, дата 

закінчення: 25.03.2020 

12 Дата аудиторського звіту 25.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

183 500,00 

14 Текст аудиторського звіту  

"АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної консолідованої 

фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» станом на 31.12.2019 р. 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» 

2020 р. 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам та керівництву  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 



Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (далі – Товариство) та його дочірніх підприємств 

(далі – Група), що складається із: 

 Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.; 

 Консолідованого  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.; 

 Консолідованого  Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.; 

 Консолідованого Звіту про власний капітал за 2019 р.; 

 Приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31 грудня 2019 року, та її фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання консолідованої 

фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

У консолідованому Балансі (Звіті про фінансовий стан) балансова вартість основних засобів Групи 

відображена в розмірі 191 623 тис. грн. на 01.01.2019 року та 201 718 тис. грн. на 31.12.2019 року. 

Групою прийнято модель переоцінки для обліку основних засобів, яка вимагає проведення переоцінок 

із достатньою регулярністю таким чином, щоб балансова вартість основних засобів станом на звітну 

дату суттєво (на 10% і більше) не відрізнялась від їхньої справедливої вартості. Остання переоцінка 

основних засобів була проведена Групою у 2012 році.  Істотні економічні зміни, які відбулися після 

цієї дати, є факторами потенційних суттєвих змін у справедливій вартості основних засобів. За умов 

відсутності поточної незалежної переоцінки, ми не мали змоги отримати достатні та належні 

аудиторські докази щодо впливу цього питання на основні засоби Групи балансовою вартістю 191 623 

тис. грн. та 201 718 тис. грн. станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. відповідно. У зв’язку з цим, ми не 

змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу консолідованого 

Балансу (Звіту про фінансовий стан)» станом на 31 грудня 2019 року, консолідованого Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і консолідованого Звіту про власний капітал за рік, що 

закінчився 31 грудня 2019 року. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 

інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 

застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на параграф «Основні відомості про Товариство» розділу 1 «Загальна інформація» 

Приміток до консолідованої фінансової звітності Групи за 2019 рік, що розкриває інформацію про 

наявність дочірніх підприємств, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ», яке з червня 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території 

України. Відповідно фінансові показники Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ» не входять до цієї консолідованої фінансової звітності Групи. Висловлюючи 

нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими 

під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання 



розглядались у контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались 

при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що 

описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Операції з пов’язаними особами 

Материнською компанією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC), Кіпр). ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» входить до складу компаній групи «ІНТЕРПАЙП», до якої входять і інші 

промислові активи (підприємства), та відповідно має можливість здійснювати суттєві операції як з 

даними підприємствами, так і з материнською компанією. Повнота відображення таких операцій у 

консолідованій фінансовій звітності Групи  та їх оцінка є значущими питаннями при проведенні нами 

аудиту поточного періоду. 

В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» лист щодо переліку пов’язаних 

осіб та провели його аналіз на повноту включення усіх сторін, які можуть бути визнаними пов’язаними 

сторонами. Нами проведено аналіз операцій, відображених Групою у бухгалтерському обліку, на предмет 

наявності операцій з підприємствами і особами, розкритими управлінським персоналом як пов’язані 

сторони, та зіставили з даними, наведеними у Примітках до консолідованої фінансової звітності Групи за 

2019 рік. 

Інформація стосовно цього питання розкрита у розділі 30 «Операції з пов’язаними сторонами» 

Приміток до консолідованої фінансової звітності Групи за 2019 рік. 

Інші питання 

Аудит консолідованої фінансової звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був проведений 

іншим аудитором – ТОВ «АФ «ХАРКІВ», який 11.03.2019 р. висловив думку із застереженням щодо цієї 

консолідованої фінансової звітності. 

Інша інформація 

Звіт про корпоративне управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 

інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік (яка включає у складі 

Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 40
1
 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є консолідованою фінансовою звітністю 

та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому 

розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою 

звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Інформація про узгодженість консолідованого Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з консолідованою фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 

викривлень у звіті про управління та їх характер 

Наша думка про консолідовану фінансову звітність не розповсюджується на консолідований Звіт про 

управління. У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з консолідованим Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

неузгодженість між консолідованим Звітом про управління і консолідованою фінансовою звітністю 

Групи та чи цей консолідований Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між 

консолідованим Звітом про управління і консолідованою фінансовою звітністю та/або цей 

консолідований Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані 

повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

за консолідовану фінансову звітність 



Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Групи. 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 

окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 

користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 

ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 

навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів здатність  Групи продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідованої фінансова звітність операції та події, 

що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання;  

 отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації 

суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для висловлення думки щодо 

консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання 

аудиту Групи. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 



застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, 

що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до Аудиторського 

звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження 

діяльності юридичної особи, консолідована фінансова звітність якої перевіряється, на 

безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на розділ 2 «Основа підготовки консолідованої фінансової звітності» Приміток до 

консолідованої  фінансовій звітності за 2019 р., який зазначає, що консолідована фінансова звітність 

Групи підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої 

невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність 

Групи продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Аудиторські оцінки 

Під час аудиту консолідованої фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт 

незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у 

консолідованій фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства. 

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викривлення 

інформації у консолідованій фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до консолідованої фінансової звітності та тестування підтверджувальної 

документації для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед 

закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або 

виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 

- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності, зроблених управлінським 

персоналом Групи; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Групи  

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих 

аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти 

місяців від дати затвердження консолідованої  фінансової звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 

під значний сумнів можливість Групи продовжити безперервну діяльність. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» під час 

планування аудиту ми розглядали схильність Групи до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, а 

також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також 

характером угод, активів і зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку. 

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Групи  щодо 

наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали місце, 

підозрюване шахрайство, яке має вплив на Групу. У відповідь на наші запити управлінський персонал 

надав письмову оцінку ризику шахрайства Групи, згідно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого 



наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Групи. Шахрайство може включати 

змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту 

обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової 

звітності» цього Звіту.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 

шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого 

викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних 

аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у відповідь ні ці ризики, а 

також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, 

виявлених в ході аудиту.  

В процесі проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Групи за 2019 рік, нами не 

встановлені факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження 

викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» цього 

Звіту. 

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського 

комітету 

Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо консолідованої фінансової звітності Групи за 2019 рік 

узгоджується із додатковим звітом для Аудиторського комітету, який ми надали 24.03.2020 р. 

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового партнера з 

аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту 

ТОВ «АФ «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання Групі послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності за 2019 рік та неаудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Групи, у тому числі ключового партнера з 

аудиту, викладено у параграфах «Основа для думки із застереженням» та «Відповідальність аудитора 

за аудит консолідованої фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі 

послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у 

фінансовій звітності 

Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у консолідованому 

Звіті про управління та консолідованій фінансовій звітності Групи за 2019 рік, нами надавалися інші 

послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2019 

рік на виконання вимог статті 40
1
  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит Групи надавався згідно договору про надання послуг з аудиту консолідованої фінансової 

звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників консолідованої фінансової 

звітності Групи за 2019 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та іншим законодавчим 

вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит 

консолідованої фінансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із 

властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі 

суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний 

відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 14 

Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     

 

 

 

 

 



Основні відомості про аудиторську фірму  

 

Повне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих 

документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 

20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської 

Палати України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язків 

аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати 

України; 

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), 

згідно з рішенням Аудиторської Палати України; 

• Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, 

видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 р., 

чинне до 31.12.2022 р.;  

• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 

000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який 

призначив суб’єкта аудиторської 

діяльності на проведення 

обов’язкового аудиту 

Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб’єкта 

аудиторської діяльності 

29 жовтня 2019 року 

Загальна тривалість виконання  

аудиторського завдання без 

перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які 

мали місце, та повторних 

призначень 

З 29 жовтня 2019 року по 25 березня 2020 року 

Дата і номер Договору про 

надання послуг з аудиту 

фінансової звітності 

Договору № 03/09/19  від 29 жовтня 2019 року. 

Дата початку проведення аудиту 29  жовтня 2019 року 

Дата закінчення проведення 

аудиту 

25  березня 2020 року 

Повне ім’я ключового партнеру 

із завдання з аудиту фінансової 

звітності 

– Остап’юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, виданий 

рішенням Аудиторської палати України №157 від 25 грудня 2005 

року, номер у Реєстрі АПУ – 102333. 

Повне ім’я аудиторів із завдання 

з аудиту фінансової звітності: 

– Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, 

виданий рішенням Аудиторської палати України №25 від 14 

лютого 1995 року, номер у Реєстрі АПУ – 101236. 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 



 аудитора, є                                                 ____________________ Н.А. Остп’юк 

          (Сертифікат аудитора №006043 від 25.12.2005 р. 

           виданий рішенням АПУ №157 від 25 грудня 2005 р.) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,  

           виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) 

 

         

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

25  березня 2020 р. 

 

 

XVІ. Твердження щодо річної інформації 
Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан 

активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які 

перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, 

що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і 

здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його 

контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 

 

XІX. 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 

18.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.04.2019 19.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

13.05.2019 13.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.05.2019 14.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.06.2019 04.06.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

08.10.2019 09.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

03.11.2019 04.11.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


