Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння
ВАТ
"Кiровоградгаз"

Ященко Iгор Ярославович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03365222
1.4. Місцезнаходження емітента
Кіровоградська , Кiровоградський, 25006, м.Кiровоград, Володарського, 67
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0522 24 48 60 0522 22 95 13
1.6. Електронна поштова адреса емітента
getman@kirgas.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №82

29.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kirgas.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

ВАТ "Кiровоградгаз" не проводило оцiнку кредитного рейтингу Товариства
або цiнних паперiв. Товариство на протязi 2012 року не випускало облiгацiї:
процентнi, дисконтнi i цiльовi (безпроцентнi) та iншi цiннi папери, емiсiя яких
пiдлягає реєстрацiї, а також не викупало власнi акцiї у акцiонерiв.
У 2012 роцi загальнi збори акцiонерiв не скликалися та не проводилися.

Дивiденди в 2012 роцi Товариством не нараховувалися та не виплачувалися.
На протязi звiтного року не надавались гарантiї третьої особи за випуском
боргових цiнних паперiв щодо виконання зобов'язань Товариства.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",
особлива iнформацiя в 2012 роцi не виникала.
Товариство не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi, так як не випускало
цiльовi облiгацiї.
Вiдповiдно до п.1.5 глави 2 роздiлу 5 Положення про порядок розкриття
регулярної рiчної iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю в додатку
37 п.3.8 про органи управлiння Товариства не заповнюють емiтенти-акцiонернi
товариства.
Засновником Товариства є Державний комiтет України по нафтi i газу, який
лiквiдовано згiдно Указу Президента України вiд 18.01.1995р. №61/95.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "Кiровоградгаз"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
25006
3.1.5. Область, район
Кіровоградська , Кiровоградський
3.1.6. Населений пункт
м.Кiровоград
3.1.7. Вулиця, будинок
Володарського, 67
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №076474
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.01.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
26300000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
26300000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку
300023
3.3.3. Поточний рахунок
26005000051998
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку
0
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
35.22

Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

35.23

Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

42.21

Будiвництво трубопроводiв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Лiцензiя на постачання природного газу, газу (метану)
вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Опис

Лiцензiя на розподiл природного, нафтового газу та газу
(метану) вугiльних родовищ
Опис

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз
створенням об'єктiв архiтектури

Дозвiл на провадження виконання робiт пiдвищеної
небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної
небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної
небезпеки

4

5

Нацiональна комiсiя
серiя АВ №
регулювання
23.03.2010
23.03.2015
527133
електроенергетики
України
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої
лiцензiї.

Нацiонельна комiсiя
серiя АВ №
регулювання
23.03.2010
23.03.2015
527132
електроенергетики
України
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої
лiцензiї.

серiя АВ №
13.09.2010
555345
Опис

Дата
Державний орган, закінчення
що видав
дії ліцензії
(дозволу)

Мiнiстерство
регiонального
09.09.2015
розвитку та
будiвництва України

Товариство планує продовжити термiн дiї виданої
лiцензiї.

Територiальне
управлiння
006.08.3523.01.2008 Держгiрпромнагляд 23.01.2013
40.20.2
в Кiровоградськiй
областi
Товариство планує продовжити термiн дiї виданого
дозволу.

2940.08.30- 08.10.2008 Державний комiтет
40.20.2
України з

08.10.2013

промислової
безпеки, охорони
працi та гiрничого
нагляду
Опис

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням професiйноїосвiти

Товариство планує продовжити термiн дiї виданого
дозволу.

серiя АВ №
Мiнiстерство освiти
18.08.2008
26.05.2015
552448
i науки України

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї виданої
лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва
пiдприємств-учасникiв газового
ринку.

03035, м.Київ, вул.Урицького, 45
Згiдно рiшення загальних зборiв членiв Асоцiацiї, ВАТ "Кiровоградгаз" прийнято
в Асоцiацiю дiлового спiвробiтництва пiдприємств - учасникiв газового ринку
(протокол №1вiд 12 березня 2001 року).

Опис

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Державний комiтет України
по нафтi i газу

0

Відсоток акцій (часток, паїв), які
Місцезнаходження належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
01000 м.Київ Артема,
60

0

Відсоток акцій (часток, паїв), які
Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
належать засновнику та/або учаснику
фізичної особи
органу, який видав паспорт*
(від загальної кількості)
Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
1.Чисельнiсть
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу товариства за 2012 рiк складала 2051
особи, що на 69 осiб (або 3,4%) бiльше нiж у вiдповiдному перiодi 2011 року та на 51 осiб (або
2,4%) менше показникiв, передбачених планом.
Змiни чисельностi працiвникiв вiдбулися через такi фактори:
у транспортуваннi природного газу
• Збiльшення розподiльчих газопроводiв на 110,93 км , 2,3%);
• Збiльшення дворових вводiв 46.16 км , 1,5(%);
• Збiльшення кiлькостi ГРП на7 од.,2,3 (%); ШГРП на 26 од., 1,9(%); ДРТ на 281 од., 2,6 (%).
у постачаннi природного газу
• Збiльшення кiлькостi газифiкованих квартир на 1568 од.,0,6 (%); газифiкованих промпiдприємств
на рiвнi попереднього 2011 року; комунально-побутових пiдприємств на 47 од., 1,5 (%);

• Збiльшення кiлькостi внутрiшньо будинкового обладнання на 8667 од., 1,7 (%).
у iншiй дiяльностi
• Незначне збiльшення обсягiв виконання робiт та надання послуг на 1816,4 тис. грн., 7,2%;
За рахунок зменшення чисельностi пiдвищена середньомiсячна заробiтна плата та виробiток на
одного працюючого в порiвняннi з попереднiм перiодом не зменшився.
у реалiзацiї зрiдженого газу
• Збiльшення обсягiв реалiзацiї зрiдженого газу на 456 т, або 24,2 %.
За рахунок того, що не було зростання чисельностi , пiдвищена середньомiсячна заробiтна плата
та виробiток на одного працюючого в порiвняннi з попереднiм перiодом не зменшився.
Середньооблiкова чисельнiсть апарату пiдприємства за 2012 рiк складала 262 осiб, що на 6 осiб
(або 2,3%) бiльше нiж у вiдповiдному перiодi 2011 року та на 11 осiб (або 4,0%) менше показникiв,
передбачених планом.
Зменшення планової та фактичної чисельностi пiдприємства в 2012 роцi, в порiвняннi з 2011
роком, пов’язано з новим розподiлом витрат на оплату працi залежно вiд основних видiв
виробничої дiяльностi згiдно наказу « Про облiкову полiтику ВАТ « Кiровоградгаз».
2. Фонд оплати працi
Фонд оплати працi штатних працiвникiв ВАТ „Кiровоградгаз” за 2012 рiк порiвняно з 2011 роком
збiльшився на 5674,1 тис. грн. або на 10,3 %.
Це пов’язано iз збiльшенням облiкової чисельностi працiвникiв.
Середньомiсячна зарплата штатних працiвникiв за 2012 рiк складала 2460,79 грн., що на 12,28 грн.
або 0,5 % бiльше нiж у попередньому перiодi 2011 року та 173,21 грн. або 6,6% менше показникiв,
передбачених планом.
За 2012 рiк середня зарплата працiвникiв товариства у 2,2 рази перевищувала розмiр
прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб (станом на 01.12.2012р.=1134 грн.)
та у 2,2 рази перевищувала розмiр мiнiмальної заробiтної плати (станом на 01.12.2011р.=1134 грн.
Iнформацiя щодо фонду оплати працi та середньооблiкової чисельностi працiвникiв
3. Кадрова програма емiтента.
Згiдно листа ДК „Газ України” № 22 вiд 21.09.2001р. „Про навчання працiвникiв апарату ДК „Газ
України” ВАТ „Кiровоградгаз” дотримується встановленої перiодичностi пiдвищення квалiфiкацiї
керiвникiв i спецiалiстiв вiдкритих акцiонерних товариств з газопостачання i газифiкацiї з
вiдривом вiд виробництва (1 раз в три роки). Щорiчно формуються групи керiвникiв i спецiалiстiв
за їх посадовим принципом з урахуванням фiнансових можливостей та виробничих потреб
пiдприємства, складаються i затверджуються плани пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i
спецiалiстiв.
Запланована подальша спiвпраця з питання проведення навчання фахiвцiв ВАТ „Кiровоградгаз” на
курсах пiдвищення квалiфiкацiї iз Львiвським державним технiко-економiчним коледжем, iз
Київським нацiональним унiверситетом будiвництва та архiтектури (факультет пiдвищення
квалiфiкацiї i перепiдготовки спецiалiстiв), з Днiпропетровським державним iнститутом
технiчного навчання робочих кадрiв (забезпечення нормативно-методичною лiтературою щодо
пiдготовки робочих кадрiв на виробництвi, органiзацiя i проведення тематичних виїзних семiнарiв
для працiвникiв товариства, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кадрових служб пiдприємства).
Вiдповiдно до затвердженого тематичного плану занять з iнженерно-технiчними працiвниками
ВАТ „Кiровоградгаз” на базi головного пiдприємства на протязi року запланованi заняття за
участю вiдповiдних працiвники товариства (за напрямками дiяльностi).
Пiдготовка фахiвцiв ВАТ „Кiровоградгаз” фiнансується переважно за рахунок прибутку
пiдприємства.
Щодо роботи з кадровим резервом на керiвнi посади по ВАТ „Кiровоградгаз” плануються
подальшi заходи:

- використання в першу чергу кандидатiв, зарахованих до кадрового резерву на викладацькiй
роботi в системi технiчного i економiчного навчання на пiдприємствi (учбово-методичний центр
товариства, викладання окремої галузевої тематики для майбутнiх фахiвцiв газового господарства
у пiдшефному Кiровоградському будiвельному технiкумi, органiзацiя i проведення виробничої
практики для студентiв Кiровоградського будiвельного технiкуму – протягом року залучається
переважна бiльшiсть осiб, зарахованих до кадрового резерву) – постiйний процес на протязi року в
залежностi вiд термiнiв навчання пiсля комплектацiї вiдповiдних груп в УМЦ ВАТ
„Кiровоградгаз” та по замовленню Кiровоградського будiвельного технiкуму;
- замiщення на перiод вiдсутностi (щорiчнi вiдпустки, вiдрядження та iнш.) керiвникiв на тих
посадах, до яких працiвникiв зараховано до резерву;
Запланована робота з молодими спецiалiстами ВАТ “Кiровоградгаз”, основними напрямками якої
є:
- вирiшення житлово-побутових питань шляхом надання безпроцентних позик на придбання
житла, будiвництво, придбання другої освiти та iнш. (з метою стимулювання iндивiдуального
професiйного росту надаються за запитами, вiдповiдно до iндивiдуальних виробничих
характеристик, показникiв роботи, за поданнями безпосереднiх керiвникiв по узгодженню з
профспiлковим комiтетом з метою стимулювання iндивiдуального професiйного росту );
- використання молодих спецiалiстiв у провiдних пiдроздiлах товариства з вiдповiдним аналiзом їх
виробничої дiяльностi;
- зарахування молодих спецiалiстiв до кадрового резерву товариства з вiдповiдною органiзацiйною
роботою;
- надання можливостей щодо освоєння пiдходiв i методiв аналiзу дiяльностi пiдприємства i
розробки пропозицiй забезпечення прибутковостi пiдприємства. Залучення молодi до вирiшення
питань планування та економiчного аналiзу дiяльностi пiдприємства в цiлому;
- пiдготовка майбутнiх керiвникiв – нинi молодих спецiалiстiв на вiдповiдальних посадах
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, де вiд них вимагається самостiйнiсть прийнятих рiшень,
надається можливiсть представляти товариство на досить високому рiвнi, працювати у тiсному
контактi з мiсцевою владою та iншими комунально-побутовими i експлуатацiйними службами
областi (практикується замiщення керiвникiв структурних пiдроздiлiв рiзник рiвнiв на час
вiдпусток, хвороб та iнше);
- органiзацiя пiдвищення квалiфiкацiї у провiдних навчальних закладах України (з урахуванням
пропозицiй учбових закладiв рiзних рiвнiв при наявностi коштiв );
- використання на викладацькiй роботi в системi технiчного i економiчного навчання на
пiдприємствi (молодi спецiалiсти протягом року залучаються до проведення виробничої практики
для студентiв Кiровоградського будiвельного технiкуму).
Планується подальше впровадження системи iндивiдуальних спiвбесiд молодих спецiалiстiв
безпосередньо з головою правлiння. Такi спiвбесiди дають змогу зорiєнтувати молодь на певнi
напрямки iндивiдуальної самоосвiти з урахуванням iндивiдуальних здiбностей та потреб, вивчення
конкретних проблем та вирiшення їх вiдповiдно до своєї основної виробничої дiяльностi з боку
кожного молодого фахiвця.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронiн Iгор Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займав Голова Наглядової
ради, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради
та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення протоколу. Голова Наглядової ради має
право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi
Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначати
основнi напрямки дiяльностi Товариства та загальнi засади iнформацiйної полiтики; приймати
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв;
затверджувати зовнiшнього аудитора та здiйснювати iншi повноваження, передбаченi
Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сабiров Ельдар Муллаханович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займав член Наглядової
ради, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав

акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
статутом Товариства, а також переданих загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi
Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначати
основнi напрямки дiяльностi Товариства та загальнi засади iнформацiйної полiтики; приймати
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв;
затверджувати зовнiшнього аудитора та здiйснювати iншi повноваження, передбаченi статутом
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування
органу, що його видав i iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величко Юрiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Київський унiверситет iм.Т.Г.Шевченко
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ СП "Войконт". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх
посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
статутом Товариства, а також переданих загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi
Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначати
основнi напрямки дiяльностi Товариства та загальнi засади iнформацiйної полiтики; приймати
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв;
затверджувати зовнiшнього аудитора та здiйснювати iншi повноваження, передбаченi статутом
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта
та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Сергiй Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "ВВТ-Сервiс". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх
посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
статутом Товариства, а також переданих загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi
Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначати
основнi напрямки дiяльностi Товариства та загальнi засади iнформацiйної полiтики; приймати
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв;
затверджувати зовнiшнього аудитора та здiйснювати iншi повноваження, передбаченi статутом
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта
та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фабрика Анатолiй Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1940
6.1.5. Освіта**

Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
41
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та
попереднiх посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Наглядова рада є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
статутом Товариства, а також переданих загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi
Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначати
основнi напрямки дiяльностi Товариства та загальнi засади iнформацiйної полiтики; приймати
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв;
затверджувати зовнiшнього аудитора та здiйснювати iншi повноваження, передбаченi статутом
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта
та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ященко Iгор Ярославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор АТВТ "Укрлiфт".
6.1.8. Опис
Голова правлiння пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень
та має право бути присутнiм на всiх засiданнях Наглядової ради. Голова правлiння дiє вiд iменi
Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавства; вправi без довiреностi
дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства. Голова Правлiння не може бути членом Наглядової ради чи Ревiзiйної

комiсiї. Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених
законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу,
що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода нараховується згiдно умов
контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравчук Лiдiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна, Кiровоградський кооперативний технiкум.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiняйло Борис Гнатович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови правлiння по питаннях землекористування та соцiальних питаннях ВАТ
"Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколаєнко Валерiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови правлiння по облiку, реалiзацiї, розрахункам природного газу ВАТ
"Кiровоградгаз". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi
займав член правлiння, акцiонерне товариство не має.
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петровський Андрiй Юлiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту з основної виробничої дiяльностi ВАТ "Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стойко Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний контролер-ревiзор КРУ в Кiровоградськiй областi.
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю

Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрижак Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний контролер-начальник вiддiлу контролю технiчного стану систем газопостачання ВАТ
"Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього

трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сулiмовський Андрiй Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Полтавський технiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Олександрiйського управлiння з експлуатацiї газового господарства ВАТ
"Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шарандак Руслан Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. начальника управлiння фiнансiв ВАТ "Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової
ради. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та
проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Винагорода
нараховується згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Лариса Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Московський електро-технiчний iнститут зв'язку
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту начальник управлiння контрольно-ревiзiйної роботи НАК "Нафтогаз України". Iншої iнформацiї
щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займала посадова особа, акцiонерне
товариство не має.
6.1.8. Опис
Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя,
здiйснює повноваження вiдповiдно до Статуту. Голова Ревiзiйної комiсiї: - органiзовує роботу
Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення
протоколу. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та
вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути
присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради
у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом або внутрiшнiми
положеннями Товариства. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства Ревiзiйна комiсiя готує висновок з передбаченою чинним законодавством України
iнформацiєю. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний
баланс Товариства. Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї, номера, дати видачi паспорта
та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйним номером. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Занкович Iван Йосипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури, спецiальнiсть теплопостачання та
вентиляцiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. начальника Долинського управлiння по експлуатацiї газового господарства ВАТ
"Кiровоградгаз".
6.1.8. Опис
Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя,
здiйснює повноваження вiдповiдно до Статуту. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до
порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени
Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати
участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України,
статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. За результатами перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя готує висновок з передбаченою чинним
законодавством України iнформацiєю. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають
права затверджувати рiчний баланс Товариства. Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї,
номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйним
номером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шляховський Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури, спецiальнiсть теплогазопостачання,
вентиляцiя та охорона повiтряного басейну.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник дiльницi ТОВ ВКФ «РВК-Плюс».
6.1.8. Опис
Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя,
здiйснює повноваження вiдповiдно до Статуту. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до
порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени
Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати
участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України,

статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. За результатами перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя готує висновок з передбаченою чинним
законодавством України iнформацiєю. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають
права затверджувати рiчний баланс Товариства. Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї,
номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйним
номером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

5

6

7

8

9

10

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

Голова
Наглядової ради

Воронiн Iгор
Павлович

1000

0.0009

1000

0

0

0

Член Наглядової
ради,
представник
НАК "Нафтогаз
України"

Сабiров Ельдар
Муллаханович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Величко Юрiй
Васильович

1000

0.0009

1000

0

0

0

Член Наглядової Назаренко Сергiй
ради
Леонiдович

3209022

3.0504

3209022

0

0

0

Член Наглядової Фабрика Анатолiй
ради
Степанович

3516

0.0033

3516

0

0

0

3

4

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Голова правлiння

Ященко Iгор
Ярославович

9100

0.0087

9100

0

0

0

Член правлiння,
головний
бухгалте

Кравчук Лiдiя
Миколаївна

16

0.00002

16

0

0

0

Член правлiння

Мiняйло Борис
Гнатович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Нiколаєнко
Валерiй
Григорович

3850

0.0037

3850

0

0

0

Член правлiння

Петровський
Андрiй Юлiйович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Стойко Анатолiй
Iванович

60

0.0001

60

0

0

0

Член правлiння

Стрижак
Володимир
Миколайович

500

0.0005

500

0

0

0

Член правлiння

Сулiмовський
Андрiй
Валерiйович

1100

0.00105

1100

0

0

0

Член правлiння

Шарандак Руслан
Валентинович

312

0.0003

312

0

0

0

Голова ревiзiйної Клименко Лариса
комiсiї
Степанiвна

40

0.000038

40

0

0

0

1612

0.0015

1612

0

0

0

34808

0.0331

34808

0

0

0

3265936

3.1045

3265936

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Занкович Iван
Йосипович

Член ревiзiйної
Шляховський
комiсiї
Анатолiй Iванович
Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

53652002

51.0

53652002

0

0

0

26.05.2003

34443681

32.74

34443681

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

83.74

88095683

0

Дата
Кількість
внесення до
акцій
реєстру
(штук)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

НАК "Нафтогаз
України"

20077720

01001 Україна Київська
д/н м.Київ
Б.Хмельницького, 6

02.02.1998

ТОВ Iнвестицiйна
компанiя
"Фiнлекс-Iнвест"

20036655

01015 Україна Київська
д/н м.Київ Московська,
46/2, пов.17, оф.9

Усього 88095683

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

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "КРК-реєстр"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23693394

Місцезнаходження

25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський м.Кiровоград Велика
Перспективна, 3/5, оф.17

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581480
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку м.Київ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.07.2011

Міжміський код та телефон

(0522) 24-59-94

Факс

(0522) 24-46-19

Вид діяльності

Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

На ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв мiж ВАТ
"Кiровоградгаз" i ТОВ "КРК-реєстр" укладений Договiр № 57-р вiд
01.05.2008 року (зi змiнами).

Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Україна Київська д/н м.Київ проспект Повiтрянофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №594446
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.01.2012

Міжміський код та телефон

(0522) 35-60-39

Факс

(0522) 35-60-30

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна"надає послуги страхування
цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34013943

Місцезнаходження

61052 Україна Харківська д/н м.Харкiв вул.Полтавський шлях, 56, офiс
809

Номер ліцензії або іншого документа на цей №3727
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Аудиторська палата України

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.03.2006

Міжміський код та телефон

057-760-16-19

Факс

057-760-16-17

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" надає аудиторськi послуги ВАТ
"Кiровоградгаз" згiдно договору вiд 12.12.2012 року.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
Найменування
Міжнародний
свідоцтва про
реєстрації
органу, що
ідентифікаційний
реєстрацію
випуску
зареєстрував випуск
номер
випуску
1
31.12.2004

Тип цінного
паперу

Форма
Номінальна
Кількість
Загальна
існування та вартість акцій
акцій
номінальна
форма випуску
(грн.)
(штук)
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

785/1/04

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
м.Київ

UA 1100071000

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.250

105200000

26300000

100

Опис

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала випуск простих iменних акцiй ВАТ "Кiровоградгаз" в кiлькостi сто п'ять
мiльйонiв двiстi тисяч штук на загальну суму двадцять шiсть мiльйонiв триста тисяч гривень та видала свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№785/1/04 вiд 31.12.2004 року. Свiдоцтво вiд 06.01.1999 року № 2/11/1/99 видане Кiровоградським територiальним управлiнням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. Цiннi папери Товариства перебувають у бiржовому списку фондової бiржi ПФТС.
Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї акцiй та викупу акцiй власного випуску не було.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

24100

у тому числі:
- сертифікатів акцій

24100

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Акція проста

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

3574

у тому числі:
- сертифікатів акцій

3574

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

4

у тому числі:
- сертифікатів акцій

4

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
На виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю
пiдприємств" i вiдповiдно до Наказу Державного комiтету України по нафтi i газу № 123 вiд 14
березня 1994 року на базi державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї
"Кiровоградгаз" створено вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
"Кiровоградгаз" (ВАТ "Кiровоградгаз"). Затвердженi Акт оцiнки вартостi цiлiсного майнового
комплексу та статут Товариства. Статутний капiтал на момент створення акцiонерного товариства
становив 129491,25 тис. крб. подiлений на 517965 шт. простих iменних акцiй. На виконання
Постанови КМУ № 750 вiд 16.07.1996 року "Питання державної акцiонерної холдингової компанiї
"Укргаз" Державним комiтететом України по нафтi i газу були внесенi змiни до Акту оцiнки ВАТ
"Кiровоградгаз" i статутний капiтал Товариства затверджено в сумi 6573989,5 грн. В 2004 роцi
загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом
додаткового випуску акцiй, а також затвердженi результати пiдписки на акцiї.
Станом на 31.12.2012 року статутний капiтал становить двадцять шiсть мiльйонiв триста тисяч
гривень подiлений на сто п'ять мiльйонiв двiстi тисяч простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю двадцять п'ять копiйок кожна.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Вищим органом акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту iнтересiв
акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння в акцiонерному товариствi створено
Наглядову раду i Ревiзiйну комiсiю. Правлiння ВАТ являється виконавчим органом Товариства,
який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння.
Структура ВАТ "Кiровоградгаз" наступна:
- Головне пiдприємство ВАТ "Кiровоградгаз" знаходиться за адресою: м.Кiровоград,
вул.Володарського, 67;
- Бобринецьке управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Бобринець, вул.Промислова,2;
- Долинське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Долинська, вул.Нова, 114;
- Знам'янське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23;
- Олександрiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., смт.Олександрiвка, вул. Ленiна, 133;
- Олександрiйське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пл. Ленiна, 16;
- Свiтловодське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Свiтловодськ, вул. 8 Березня, 30;
- Маловискiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., м.Мала Виска, вул. 40 рокiв Жовтня, 86;
- Новоархангельське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою:
Кiровоградська обл., смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137;
- Будiвельно-монтажне управлiння знаходиться за адресою: м.Кiровоград, вул. Загородна, 3а;
- Дочiрнє пiдприємство "Центргаз" знаходиться за адресою: м.Кiровоград, вул. Володарського, 67.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до
Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ВАТ "Кiровоградгаз" ведеться згiдно наказу № 444 вiд 28.12.2011 року, в якому
визначено основнi пiдходи та методи ведення бухгалтерського облiку, передбаченi Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, а саме:
- основними видами дiяльностi пiдприємства являються: транспортування природного газу,
постачання природного газу споживачам, реалiзацiя скрапленого газу, iнша дiяльнiсть;
- методом амортизацiї рахувати прямолiнiйний метод з 1 квiтня 2011р.згiдно ст. 145.1.5.п1
Податкового кодексу України.
- вибуття вартостi запасiв здiйснювати за такою оцiнкою: ТМЦ, зрiджений газ, запаснi частини,
паливо - методом ФIФО згiдно пункту 19 П(С)БО №9; готова продукцiя - нормативними
витратами; товари в торгiвлi - цiнами продажу.
- резерв сумнiвних боргiв визначати виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв
щоквартально на дату балансу по мiрi виникнення.
- в своїй роботi керуватись Положенням про облiкову полiтику НАК "Нафтогаз України",
затвердженого рiшенням правлiння НАК ”Нафтогаз України” вiд 14 квiтня 2010р. протокол №64.
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, запасiв, оборотних активiв нараховуються на дату
передачi покупцю ризикiв i вигоди. Доход, зв'язаний iз виконанням послуг, робiт визнається
виходячи зi ступеня завершеностi операцiй на дату балансу за умови пiдписання акта виконаних
робiт, послуг замовником. Доход вiд реалiзацiї необоротних активiв нараховується на дату
передачi права власностi шляхом державної перереєстрацiї, якщо це передбачено законодавством.
Витрати визначаються одночасно з визнанням доходiв, для отримання яких вони здiйснюються у
вiдповiдностi з ПСБО 16.
До виробничої собiвартостi вiдносяться прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi;
iншi прямi витрати, загальновиробничi витрати. Загальновиробничi витрати класифiкуються у
вiдповiдностi с п.15 ПСБО № 16, є постiйними; розподiляються на кожний об'єкт витрат з
використанням бази розподiлу пропорцiйно прямим експлуатацiйним витратам по видам основної
дiяльностi. Нерозподiленi витрати включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї. При
упорядкуваннi фiнансових звiтiв межа iстотностi визначена у 1000 грн.
При складаннi консолiдованої звiтностi Товариство дотримується вимог П(С)БО 20 "
Консолiдована фiнансова звiтнiсть", затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України вiд
30.07.1999р.№ 176. Фiнансова звiтнiсть материнського та дочiрнього пiдприємства складається за
той самий звiтний перiод i на ту саму дату балансу. Консолiдована фiнансова звiтнiсть складається
шляхом упорядкованого додавання показникiв фiнансової звiтностi дочiрнього пiдприємства до
аналогiчних показникiв фiнансової звiтностi материнського пiдприємства. Для вiдображення
фiнансового стану та результатiв дiяльностi групи враховуються особливостi цiєї господарської
одиницi та зробленi коригування об'єднаних показникiв. Суть коригування така:
1. З активiв материнського пiдприємства вилучається балансова вартiсть iнвестицiй у дочiрнє
пiдприємство, а iз активiв дочiрнього пiдприємства - вилучається вiдповiдна частина капiталу
материнського пiдприємства
2. З усiх показникiв розрахункових операцiй материнського та дочiрнього пiдприємства
вилучається сума внутрiшньо групових операцiй та внутрiшньо групового сальдо.
Первiсна вартiсть основних засобiв формується по кожному об'єкту вiдповiдно до п.7 ПСБО № 7,
у сумi бiльш 2500 грн., термiн корисного використання яких бiльше одного року. Амортизацiя
об'єкта основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом передбаченим податковим
законодавством з визначенням термiнiв корисного використання об’єкта основних засобiв та
класифiкацiєю основних засобiв на 16 груп. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює
нулю. Переоцiнка ОЗ здiйснюється на пiдставi п.16-21 ПСБО № 7 за умови вiдмiнностi
справедливою вартостi бiльш, нiж на 10 % вiд залишкової вартостi. При вибуттi основних засобiв
сума дооцiнки над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта включається до

складу нерозподiленого прибутку одночасно зi зменшенням додаткового капiталу.
Iншi необоротнi матерiальнi активи класифiкуються у вiдповiдностi з п.10-14 ПСБО № 7 .
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - предмети термiном експлуатацiї бiльше року i вартiстю
до 2500 грн. Методи нарахування зносу: в розмiрi 100 % вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї.
Нематерiальнi активи. Первiсна вартiсть формується вiдповiдно до п.11-18 ПСБО № 8.
Складається з цiни придбання, мита та iн. витрат, безпосередньо зв'язаних з його придбанням.
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно ст.145.1.1 Податкового кодексу України, з
класифiкацiєю на 6 груп iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Запаси. В бухоблiку та звiтностi вiдображаються по найменшiй iз двох оцiнок: по первiснiй
вартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Вибуття запасiв здiйснюється за такою оцiнкою:
- ТМЦ, запчастини, паливо, зрiджений газ - методом ФIФО згiдно пункту 19 П(С)БО №9. Товари за цiнами продажу. Готова продукцiя - за нормативними витратами. Запаси, якi використовуються
в iнших цiлях, нiж передбачене пп.8.1 i 8.2. по середньозваженiй собiвартостi .
Транспортно-заготiвельнi витрати складаються з витрат на оплату тарифiв (фрахту) за вантажнорозвантажувальнi роботи i транспортування запасiв до мiсця їх використання; з витрат по
страхуванню ризикiв транспортування запасiв; з витрат по утриманню персоналу, зайнятого
заготiвлею; ТЗВ узагальнюються на окремих субрахунках рахункiв облiку запасiв i щомiсяця
розподiляються пропорцiйно руху i залишкам запасiв.
Грошовими коштами та їх еквiвалентами вважати кошти на розрахунковому рахунку, у касi, у
дорозi.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, послуги, товари у вiдношеннi якої iснує непевнiсть у її
погашеннi боржником включається в пiдсумок балансу по чистiй реалiзованiй вартостi, тобто
пiсля виключення резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи iз
платоспроможностi окремих дебiторiв щоквартально на дату балансу по мiрi виникнення.
Зобов'язання визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу
ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу
звiтного перiоду. Забезпечення нараховуються та признаються витратами ,якщо призначаються
для фiнансування конкретних проектiв, майбутнiх витрат. Резерв на оплату вiдпусток не
нараховується.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються згiдно ПСБУ №
17 станом на 31 грудня кожного року.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства
"Кiровоградгаз"
за перiод з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) надається керiвництву
Вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградгаз" для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
"Кiровоградгаз"
код за ЄДРПОУ 03365222
мiсцезнаходження 25006, м. Кiровоград, Ленiнський р-н, вул. Володарського, 67
дата державної реєстрацiї 29.01.1992 року
Незалежними Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА - АУДИТ"
проведено аудиторську перевiрку попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi Вiдкритого

акцiонерного товариства "Кiровоградгаз" (далi – Товариство) та його дочiрнього пiдприємства
"Центргаз" (далi разом iменується Група) у складi балансу станом на 31 грудня 2012 року,
вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал за 2012 рiк, а
також стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток,
включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ (надалi разом – "попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть").
Попередню консолiдовану фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз
використанням описаної у пояснювальному параграфi концептуальної основи спецiального
призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше
застосування МСФЗ".
Ця попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка
буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення
попередньої фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої консолiдованої
фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального
призначення, з урахуванням пояснювального параграфу. Управлiнський персонал також несе
вiдповiдальнiсть за забезпечення такого рiвня внутрiшнього контролю, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора за надання Аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора)
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної попередньої консолiдованої
фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, надання
впевненостi та етики. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних
етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання достатньої впевненостi в тому, що наведена попередня консолiдована фiнансова
звiтнiсть позбавлена суттєвих викривлень та невiдповiдностей.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у попереднiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства, або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Групою
консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Групи.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань станом на кiнець дня 31 грудня 2012
року або на iншу дату. Враховуючи те, що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв, їх
наявнiсть частково була пiдтверджена альтернативними методами.
Групою при розрахунку вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань
порушено вимоги МСФЗ, а також допущенi арифметичнi помилки.
В результатi в попереднiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2012 рiк вiдстроченi
податковi активи завищенi станом на 01.01.2012 року та заниженi станом на 31.12.2012 р.,
непокритий збиток занижений станом на 01.01.2012 р. та завищений станом на 31.12.2012 р.,
викривлений фiнансовий результат за 2012 рiк, а саме, занижений чистий прибуток за 2012 рiк.

Група не створює забезпечень на виплату вiдпусток персоналу, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для
висловлення умовно-позитивної думки", попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за
2012 рiк та станом на 31.12.2012 р. складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в пояснювальному параграфi,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату,
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на те, що концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк,
що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, якi базуються на вимогах МСФЗ,
включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським
персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi,
як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного
пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк та станом на 31.12.2013 р., а також обмеження
застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв
згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".
Вимоги нормативно-правових актiв, що поширюють свою дiю на Групу, зобов’язують Групу при
формуваннi попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi використовувати МСФЗ, якi
опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, що спричиняє iснування суттєвої
невизначеностi щодо вiдповiдностi застосовуваних версiй МСФЗ на дату переходу 01.01.2012 р.
версiям МСФЗ, що будуть чиннi станом на 31.12.2013 р.
Також вимоги дiючих в Українi нормативно-правових актiв зобов’язують Групу складати
попередню консолiдовану фiнансову звiтнiсть за формою, що у деяких аспектах є невiдповiдною
вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".
Отже звертаємо увагу на наявнiсть ймовiрностi внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на
01.01.2012 р. та попередню консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання
балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет консолiдованої фiнансової звiтностi за
МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi
результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал,
i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається
МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Групи, результатiв її
операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Наша думка не модифiкована щодо цих питань.
Попередню консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи було складено в процесi змiни
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня консолiдована фiнансова
звiтнiсть Групи може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Висловлення думки Аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї на виконання Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р.:
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Групи станом на 31.12.2012 р. становить 168 146 тис. грн. та бiльша
статутного фонду на 141 846 тис. грн., що свiдчить про дотримання вимог ст. 155 Цивiльного
кодексу України.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю
Суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю за 2012
рiк, не виявлено.
Виконання значних правочинiв
Фiнансову iнформацiю стосовно виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" повно та достовiрно у всiх суттєвих аспектах вiдображено у попереднiй
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2012 рiк.
Стан корпоративного управлiння (внутрiшнього аудиту)
Компетенцiя, порядок прийняття рiшень органами управлiння та контролю Товариства
визначаються Статутом та вiдповiдними Положеннями, якi не приведенi у вiдповiднiсть до Закону
України "Про акцiонернi товариства". Принципи (кодекс) корпоративного управлiння не
затвердженi. В Товариствi iснує ревiзiйна комiсiя, вiддiл корпоративних прав по роботi з
акцiонерами та вiддiл внутрiшнього аудиту. Посада корпоративного секретаря запроваджена з
01.01.2013 р. Стан корпоративного управлiння не можна вважати таким, що вiдповiдає вимогам
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Результати проведених нами в ходi аудиторської перевiрки аудиторських процедур дозволили нам
отримати достатню впевненiсть в тому, що попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому
не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки.
Даний висновок складено у чотирьох примiрниках, що мають рiвну юридичну си¬лу.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги № 3727, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 160/3 вiд
02.03.2006 року, (термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року згiдно з Рiшенням
Аудиторської палати України № 228/4 вiд 24.02.2011 року).
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 000058, видане
згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 313 вiд 13.02.2007
року (термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року).
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № П000011, видане Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (строк дiї Свiдоцтва з 05.02.2013 року до 24.02.2016
року).
Код за ЄДРПОУ: 34013943
Мiсцезнаходження: 61052, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 56, офiс 809.
Контактнi телефони: 057-760-16-19, 057-760-16-17
Договiр про надання аудиторських послуг б/н вiд 12.12.2012 року.
Генеральний директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГЛОССА-АУДИТ" Каплiн Андрiй Павлович
Сертифiкат аудитора серiя А №003869 вiд
25.06.1999р. , дiючий до 25.06.2013р.
м. Харкiв
"22" квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Згiдно затвердженого статуту Товариство, крiм транспортування, постачання природного газу
виконує додатковi роботи:
-видача технiчних умов на пiдключення до газорозподiльних мереж (узгодження проектної
документацiї);
-приєднання новозбудованих об'єктiв до дiючих систем газопостачання;
-приймання в експлуатацiю об'єктiв газопостачання; iншi види робiт (послуг);
-будiвництво систем газопостачання та iнших iнженерних мереж;
- газифiкацiя;
-проектна дiяльнiсть (для нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту);
-техобслуговування, ремонт приладiв та обладнання;
-реалiзацiя скрапленого газу.
Джерелами газопостачання Кiровоградської областi є магiстральнi газопроводи: «Союз»,
«Кременчук-Анан’їв-Богородчани», «Шебелинка-Днiпропетровськ-Кривий Рiг-Iзмаїл».
Природний газ з магiстральних газопроводiв через 50 газорозподiльних станцiй (ГРС) надходить у
газорозподiльнi мережi, якими транспортується до споживачiв.
Розподiл природного газу здiйснюється газовими мережами тиском до 1,2 МПа загальною
протяжнiстю 8,0 тис. км.
Станом на 01.01.2013 р. в областi експлуатується:
-розподiльчi газопроводи - 4 863,72 км., в т.ч ролiетиленовi 1 631,0 км.
- газопроводiв-вводiв - 3 209,69 км.
- ГРП та ШРП - 1 694 шт.
- будинкових регуляторiвтиску - 11 122 шт.
- установок електрохiмiчного захисту вiд корозiї - 553 шт.
На сьогоднiшнiй день у Кiровоградськiй областi газифiковано природним газом: 7 мiст, 19 селищ
мiського типу, 217 сiл iз 889 (26%). Природний газ використовують майже 247 тисяч споживачiв
областi.
Довжина газопровiдних мереж останнiми роками повсюдно зростає. Наразi проблема старих,
часто непридатних до подальшої експлуатацiї трубопроводiв залишається. Серед чинникiв, що
пришвидшують зношення i спричиняють аварiї трубопроводiв, щораз бiльше навантаження
автомобiльним транспортом, блукаючi струми та змiни у безпосередньому оточеннi трубопроводу
(змiна рiвня ґрунтових вод, забруднення ґрунту). Погiршення стану пiдземної iнфраструктури
створює серйознi проблеми в комунально-побутовiй сферi (i навiть небезпеку для життя людей) та
призводить до значних фiнансових затрат. Найбiльш рацiональним заходом для розв'язання
проблеми, вважається постiйний монiторинг стану мереж i планове вiдновлення зношених дiлянок
газопроводiв i їх ремонт.
Товариством планується до 2015 року провести ряд заходiв направлених на пiдвищення
ефективностi роботи газотранспортної системи, забезпечення надiйного та безпечного
провадження лiцензованої дiяльностi на довгостроковий перiод, проведення комплексу робiт з
полiпшення експлуатацiйних характеристик газопроводiв та споруд на них.
З метою пiдвищення рiвня надiйностi та безпеки газопостачання, зменшення виробничотехнологiчних та нормованих втрат природного газу, протягом 2012 року товариством
придiлялася значна увага реконструкцiї, розвитку, а також пiдтримання в належному технiчному
станi газорозподiльних мереж та споруд на них в межах областi.
Станом на 01.01.2013 року було виконано комплекс запланованих робiт по утриманню систем
газопостачання областi за вказаний перiод.
Газопроводи i споруди на них, якi за результатами обстеження потребували капiтального ремонту,

включено до Iнвестицiйної програми товариства на 2013 рiк: 27км газопроводiв, 17 ГРП, ШРП, 29
анодних зон, замiна 48 засувок, 24 СКЗ, 12 ШРП.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За перiод 2008-2012 рокiв залишкова вартiсть основних засобiв зросла на 16271тис.грн. за рахунок
безкоштовного прийняття на баланс газопроводiв та споруд на них, згiдно рiшень органiв
мiсцевого самоврядування, та придбання транспортних засобiв, машин, обладнання i малоцiнних
необоротних активiв.
Товариством розроблено i реалiзується ряд заходiв, направлених на ефективне та ощадливе
використання природного газу усiма категорiями споживачiв i у першу чергу -населенням. Одним
з таких заходiв є оснащення житлового фонду лiчильниками газу, де газ використовується на
опалення примiщень. Починаючи з червня 2006 року i по сьогоднiшнiй день у Кiровоградськiй
областi розроблена i впроваджується «Програма оснащення житлового фонду лiчильниками газу».
План вiдновлення та розвиток державного майна на 2012рiк складає - 17149тис.грн. в тому числi:
на капiтальний ремонт – 10489 тис.грн., план на капiтальне будiвництво – 6660тис.грн. Фактично
виконано – 16125тис грн.. в т.ч. – кап.ремонт – 10033т.грн., кап.будiвництво -6092тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 01 сiчня 2013 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну
суму 165846 тис. грн. по залишковiй вартостi. Основнi засоби вiдображаються у звiтностi по
фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення у
вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Для
своєчасного i достовiрного вiдображення в облiку операцiй по руху основних засобiв,
Товариством вiдкритi iнвентарнi картки типової форми №03-6, з вiдображенням в них необхiдної
iнформацiї. Мається коротка iндивiдуальна характеристика об'єкта, що включає кiлька найбiльш
важливих для даного об'єкта кiлькiсних i якiсних показникiв. Нарахування, та облiк зносу
Товариством в 2012 роцi проводилась згiдно вимог Податкового кодексу ст.. 145.1. Переоцiнки
об'єктiв основних засобiв в звiтному роцi не проводились. Iнвентаризацiя основних засобiв,
нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та
розрахункiв проведена в повному обсязi.
В стр. 030 «основнi засоби» в балансi вiдображена балансова вартiсть незавершених капiтальних
iнвестицiй у придбання (створення) основних засобiв в сумi 6 647 тис.грн.
Товариством згiдно положень облiкової полiтики встановлений вартiсний критерiй щодо
вiдповiдностi придбання необоротних матерiальних активiв до класу малоцiнних необоротних
матерiальних активiв в розмiрi 2500 грн., та встановлено 100-вiдсоткове нарахування зносу.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок перiоду складає 39,1 %, на кiнець – 39,8 %.
У 2013 роцi потребуть вирiшення наступнi екологiчнi питання:
- отримання лiмiтiв на утворення небезпечних вiдходiв I-IV класу небезпеки в Мiнiстерствi
екологiї,
- страхування об'єктiв пiдвищеної небехпеки.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень

До проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства можна вiднести:
1. Макроекономiчнi
а) ситуацiя в економiцi
б) пiдвищення рiвня конкуренцiї на ринку послуг
в) митна полiтика
г) вiдсутнiсть стабiльного правового поля.
2. Мiкроекономiчнi
а) нестабiльнiсть ринкового середовища
б) вiдсутнiсть обiгових коштiв для оновлення виробництва, фiзичний i моральний знос основних
засобiв та неможливiсть вiдновлення устаткування
в) загроза банкрутства
г) незадовiльний стан проплат за природний газ
д) висока цiна на енергоносiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом 2012 року ВАТ "Кiровоградгаз" було сплачено штрафних санкцiй на суму 1830тис. грн.
Штрафнi санкцiї нарахованi НАК «Нафтогаз України» за несвоєчасну оплату отриманого
природного газу на виробничо технологiчнi втрати та для населення.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
У 2012 роцi Товариство не залучало грошовi кошти шляхом здiйснення додаткової емiсiї акцiй чи
випуску облiгацiй.
В 2011 роцi пiдприємство заключило кредитний договiр з АТ «Дельта банк» на поповнення
обiгових коштiв.. Розмiр кредитної лiнiї 5000 тис.грн.
В серпнi-вереснi 2012 року згiдно даного договору було залучено 4113,8 тис.грн. на поповнення
обiгових коштiв, якi повернуто банку у вереснi 2012 року.
В данiй банкiвськiй установi в 2012 роцi вiдкрито кредитну лiнiю з лiмiтом кредитування 15000
тис.грн. В вереснi-груднi залучено 15000 тис.грн. на поповнення обiгових коштiв.
Станом на 1.01.13 заборгованiсть по кредитам склала 15000 тис.грн.
За сiчень-грудень 2012 року в цiлому по ВАТ досягнуто оптимальне спiввiдношення мiж
поточними активами та зобов'язаннями, що пiдтверджує коефiцiєнт покриття: на кiнець перiоду на
1 грн. поточних зобов'язань припадає 0,97грн. поточних активiв.
Зменшення даного показника на протязi перiоду скало 0.08 од.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на кiнець року склав 0.87 (при нормативному значеннi 0,6-0,8).
Зниження коефiцiєнта за перiод склало 0,09 одиниць, в порiвняннi з початком року.
Порогове значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi знаходиться в межах >0 , на кiнець перiоду
його значення склало 0,183 одиниць, зростання з початком року 0,034 одиниць.
Станом на 1 сiчня 2013 року чистий оборотний капiтал склав -4415 тис.грн. За сiчень-грудень
оборотнi активи зросли на 12886 тис.грн., поточнi зобов’язання- на 23693 тис.грн.
За 12 мiсяцiв 2012 року коефiцiєнт фiнансування мав тенденцiю до росту, в порiвняннi з початком
року його значення зросло на 16% (0,12од.).
При пороговому значеннi >0,1 на кiнець перiоду коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними
засобами склав -0,0287, що пiдтверджує нестачу власних оборотних коштiв.
Коефiцiєнт маневреностi знизився з 0.0381 до -0,0260.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариством планується до 2015 року провести ряд заходiв направлених на пiдвищення
ефективностi роботи газотранспортної системи, забезпечення надiйного та безпечного
провадження лiцензованої дiяльностi на довгостроковий перiод, проведення комплексу робiт з
полiпшення експлуатацiйних характеристик газопроводiв та споруд на них.
З цiєю метою до 2015 року планується:
- замiнити ГРП/ШРП - 100 од.
- виконати капiтальнi рнмонти ГРП/ШРП - 54од.
- замiнити та виконати капiтальний ремонт СКЗ - 129 од.
- виконати капiтальний ремонт анодних зон - 72 од.
В 2012 роцi розпочато i буде продовжено в 2013 роцi модернiзацiю ГРП та ШРП Кiровоградської
областi сучасним обладнанням – регуляторами тиску газу типу MADAS (виробник Iталiя) та РДГ
(Росiя), взамiн iснуючого обладнання типу РДУК. А також, облаштування ГРП засобами
телеметрiї, що дасть можливiсть контролювати технологiчнi параметри ГРП та не допускати
виникнення аварiйних ситуацiй в мережах областi.
Крiм того, планується замiсть iснуючих ГРП встановити ГРП блочного типу, що дасть змогу
зменшити затрати на складний капiтальний ремонт будiвель, їх опалення, освiтлення i
паспортизацiю (в подальшому, в якостi джерела енергiї можливий перехiд на «сонячнi» батареї).
З метою: ефективного використання транспортних засобiв; виключення нецiльового використання
технiки; забезпечення дисциплiни водiїв та диспетчерiв; значної економiї палива та мастильних
матерiалiв; оптимiзацiї маршрутiв; контролю швидкiсного режиму та часу на маршрутi;
постiйного контролю за мiсцезнаходженням автотранспорту; збiльшення термiну експлуатацiї
транспортних засобiв планується впровадити в 2013 роцi систему вiддаленого контролю
автотранспорту на пiдприємствi – GPS-монiторинг автотранспорту, на суму 120,0 тис.грн. (на 20
автомобiлiв). Запровадження цiєї системи вже через декiлька мiсяцiв окупиться, а пiсля чого
приноситиме реальний прибуток.
Доцiльно запровадити цю систему на спецавтотранспортi аварiйно-диспетчерських служб i на
автомобiлях, зайнятих перевезенням вантажiв.
Також, в перспективi планується впровадити систему контролю газоспоживання приватних та
багатоповерхових житлових будинкiв. Для цього, необхiдно:
1). Встановити сигналiзатори мiкроконцентрацiй чадного газу та контролю довибухонебезпечних
концентрацiй природного газу;
2). Встановити датчики загазованостi у пiдвалах багатоповерхових житлових будинкiв з виводом
результатiв на комп’ютерний термiнал АДС.
Не менш важливим завданням на найближчу перспективу є пiдвищення достовiрностi балансу
надходження-реалiзацiї газу, шляхом оснащенням усiх споживачiв приладами облiку газу, та
забезпеченням зняття показiв лiчильникiв споживачiв одночасно з приладами облiку на ГРС.
Забезпечення даної умови, можливе лише, пiсля впровадження модемного зв’язку з 497 вузлами
облiку газу на базi промислових лiчильникiв та коректорiв, та впровадження (у тому числi замiна
iснуючих) побутових лiчильникiв з системою дистанцiйного зчитування показань.
Станом на 01.01.13 р. вiдповiдно до вимог Закону України «Про забезпечення комерцiйного
облiку природного газу» в термiн до 2018 року необхiдно встановити 41 тисячу лiчильникiв газу у
квартирах житлових будинкiв.
З метою покращення якостi обслуговування розподiльних мереж та дворових вводiв товариство у
2013 роцi переходить на технiчне обстеження систем газопостачання у вiдповiдностi до «Порядку
технiчного огляду, обстеження, оцiнки та паспортизацiї технiчного стану, здiйснення запобiжних
заходiв для безаварiйного експлуатування систем газопостачання». Експлуатацiйнi пiдроздiли
достатньо забезпеченi приладною базою: 312 газоаналiзаторiв, 34 високочутливi пошуковi
прилади, 8 приладiв дiагностики газопроводiв, 9 товщиномiрiв, лазерний детектор метану
(RLMD).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік
На 2013 рiк iнвестицiйною програмою передбачено придбання та введення в експлуатацiю 85
газоаналiзаторiв, 17 високочутливих пошукових приладiв, лабораторiю для огляду та тестування
газових мереж.
Створення мобiльної лабораторiї по контролю стану газових мереж викликано тим, що в процесi
експлуатацiї сталевих газопроводiв у металi виникають дефекти, якi призводять до утворення
пластичної деформацiї i руйнування його структури.
Найчастiшими дефектами є:
- трiщини що виникли в наслiдок високої знакоперемiнної напруги (в зонах її концентрацiї)
- дефекти геометрiї стiнки труби
- деформацiя стiнки труби, внаслiдок усадки ґрунту, фундаменту будiвлi;
- корозiйнi пошкодження через дiю агресивного середовища й атмосфери.
В зв’язку з чим, виникає необхiднiсть обладнати пересувну дiагностичну лабораторiю для
проведення комплексного приладового обстеження та дiагностики пiдземних газопроводiв
високочутливим обладнанням.
Фiнансування iнвестицiйної програми здiйснюється за рахунок амортизацiйних вiдрахувань у
повному обсязi, закладених у тарифi на транспортування та постачання природного газу та певної
частки прибутку пiдприємства.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом 2012 року Товариством було подано 87 позовних заяв, заяв про видачу судових наказiв
на суму 186,7тис.грн.; 16 заяв до мiсцевих судiв з питань розгляду цивiльних справ; 36 заяв до
мiсцевих судiв стосовно розгляду цивiльних справ; прийнято участь у 76 засiданнях мiсцевих
судiв.
- проведено роботу по вирiшенню в судовому порядку спору з Державною iнспекцiєю з контролю
за цiнами в Кiровоградськiй областi до ВАТ «Кiровоградгаз» про стягнення 4 659 077,94грн.
штрафних санкцiй. Рiшенням суду в задоволеннi позовних вимог Державнiй iнспекцiї вiдмовлено
в повному обсязi;
- пiдготовлено позовну заяву вiд iменi ВАТ «Кiровоградгаз» до КП «Вiддiл капiтального
будiвництва – 1» на суму 228 549,00 грн. за невиконання умов договору пiдряду (по справi
призначено експертизу);
- приймається участь у судових засiданнях по справi за позовом ВАТ «Кiровоградгаз» до КП
«Вiддiл капiтального будiвництва – 1» на суму 228 549,00 грн.;
- прийнято участь в проведеннi експертизи по справi за позовом ВАТ «Кiровоградгаз» до КП
«Вiддiл капiтального будiвництва – 1»;
- забезпечено виконання рiшення господарського 04.11.11р. Господарським судом Кiровоградської
областi прийнято рiшення, яким задоволено вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до ДП
«Кiровоградтепло» ТОВ «ЦНТI УНГА» та стягнуто боргу на суму 46 437,60 грн. 12.12.2012 р.
рiшення виконано у повному обсязi;
- 19.01.2012 Господарським судом Кiровоградської областi прийнято рiшення у справi про
стягнення з ТОВ ВЦ «Укргарантсервiс» 18 672,34 грн. боргу за поставлений природний газ
рiшення виконано у повному обсязi 29 сiчня 2012 р.;
- 11 квiтня 2012 р. Постановлено рiшення, яким стягнуто з фiзичної особи – пiдприємця Новiкової
Олени Петрiвни на користь ВАТ «Кiровоградгаз» суму боргу у розмiрi 5 330,04 грн. На даний
знаходиться на виконаннi в ДВС;
- 04.12.12 р. Господарським судом Кiровоградської областi постановлено рiшення, яким стягнуто з
ТОВ «Долинськi об’єднанi мережi» 2 322 795,45грн. боргу, з яких на даний час перераховано ВАТ
«Кiровоградгаз» 2 274 233,68грн., тобто рiшення виконано на 97,9%;
- 01.02.2012 р. Апеляцiйним судом Кiровоградської областi прийнято рiшення за результатами
розгляду справи приватного пiдприємця Кирпи О.В. до ВАТ «Кiровоградгаз» щодо встановлення

юридичного факту, а саме: гарантiйний строк зберiгання газового обладнання. У позовi
вiдмовлено у повному обсязi;
- подано заяву 18 квiтня 2012 р. з вимогою до боржника Олександрiвського РВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi про стягненню 17 497,69 грн.;
- подано заяву 18 квiтня 2012 р. з вимогою до боржника Бобинецького РВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi про стягненню 24 826,71 грн.;
- подано заяву 18 квiтня 2012 р. з вимогою до боржника Компанiєвського РВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi про стягненню 12 482,35 грн.
- прийнято участь у засiданнi апеляцiйного суду за апеляцiйною скаргою ВАТ «Кiровоградгаз» на
рiшення Кiровоградського районного суду Кiровоградської областi про задоволення позовної
заяви Гоцуляк О.С до Уманського Л.М., Уманської С.В., ВАТ «Кiровоградгаз», ПАТ КБ «Надра»
про визнання права власностi на майно, виключення майна iз опису та зняття з нього арешту.
18.01.2012р. рiшенням апеляцiйного суду Кiровоградської областi апеляцiйну скаргу Товариства
було задоволено, в задоволення позовних вимог Гоцуляк О.С. вiдмовлено в повному обсязi;
- прийнято участь в розглядi справи за позовом Грабенко Л.Л., Грабенко М.Д. до Коротенко М.Г.
Коротенко В.Г., третя особа - ВАТ «Кiровоградгаз про усунення перешкод в користуваннi
газопроводом та стягнення моральної шкоди в сумi 9500грн. Позивачi вiд позову вiдмовилися;
- прийнято участь в розглядi справи за позовом Телих В. О. до ПП «ТОМIIС», ВАТ
«Кiровоградгаз», Iнспекцiї по захисту прав споживачiв, третя особа – Кiровоградська обласна
державна адмiнiстрацiї про захист прав споживачiв та вiдшкодування матерiальної шкоди в сумi
7000грн. Позивач вiдмовився вiд позовних вимог;
- Знам’янський мiськрайонний суд справа (№ 2/1107/848/12) за позовом гр. Горбань Р.Д. до ВАТ
«Кiровоградгаз» про стягнення 1855 грн. 54 коп. майнової шкоди та 10 000,00 грн. моральної
шкоди. У задоволеннi вiдмовлено у повному обсязi;
- пiдготовлено позовну заяву до Козонок В.М. про вiдшкодування майнової шкоди у розмiрi 23
538,76 грн. 11.12.2012р. позов задоволено в повному обсязi;
- за наслiдками розгляду справи по ДТП яке сталося 29.02.2012 р. було прийнято рiшення 11
грудня 2012 р., яким стягнуто з Козонок Вадима Миколайовича та Приватного акцiонерного
товариства «Українська страхова компанiя «Княжа Вiєнна Iншуранс Груп» на користь Вiдкритого
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз» 23 538,76 грн. шкоди
завданої майну Позивача, та 235,39 грн. судового збору. На даний час справа у стадiї виконання.
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
Результати та аналiз господарювання ВАТ "Кiровоградгаз" за 2010-2012 рр.
один вимiру 2010 рiк 2011 рiк 2012 рiк 2011/2010 % 2012/2011%
Реалiзацiя природного газу
транспортування млн м куб 570,7 589,9 571,1 103 97
постачання млн м куб 370,9 401,4 392,5 108 98
Реалiзацiя скрапленого газу тон 2318 1887 2342,5 81 124

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

152746

165774

0

0

152746

165774

будівлі та
споруди

144984

153426

0

0

144984

153426

машини та
обладнання

1957

2130

0

0

1957

2130

транспортні
засоби

3795

6880

0

0

3795

6880

інші

2010

3338

0

0

2010

3338

2. Невиробничого
призначення:

74

72

0

0

74

72

будівлі та
споруди

34

32

0

0

34

32

машини та
обладнання

40

40

0

0

40

40

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

152820

165846

0

0

152820

165846

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Станом на 01 сiчня 2013 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну суму
165846 тис. грн. по залишковiй вартостi. Основнi засоби вiдображаються у звiтностi по фактичних
витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення у вiдповiдностi з
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". В стр. 030 «основнi засоби»
в Балансi вiдображена балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у придбання
(створення) основних засобiв в сумi 6 647 тис.грн. Нарахування та облiк зносу Товариством в 2012
роцi проводилась згiдно ст.145.1. Податкового кодексу України. Переоцiнки об'єктiв основних
засобiв в звiтному роцi не проводились.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

168146

165651

Статутний капітал
(тис. грн.)

26300

26300

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

26300

26300

Опис

Для розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Кiровоградгаз" за попереднiй та звiтний перiод
використовувалися "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485. Для
визначення вартостi чистих активiв Товариства складався розрахунок за даними бухгалтерської
звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс".

До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
- необоротнi активи (залишкова вартiсть): нематерiальнi активи, незавершене будiвництво,
основнi засоби, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, iншi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова
дебiторська заборгованiсть, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи,
- оборотнi активи: запаси, векселi одержанi, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi
зобов'язання, грошовi кошти, iншi оборотнi активи,
- витрати майбутнiх перiодiв.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
- довгостроковi зобов'язання,
- поточнi зобов'язання: короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями, виданi векселi, кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв, з бюджетом, з позабюджетних
платежiв, зi страхування, з оплати працi, з учасниками, iз внутрiшнiх розрахункiв, iншi поточнi
зобов'язання,
- забезпечення наступних виплат i платежiв,
- доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств, чистi активи ВАТ "Кiровоградгаз" становлять 168146 тис. грн. Розмiр чистих активiв
Товариства бiльше статутного капiталу на 141846 тис. грн., що свiдчить про дотримання вимог
ст.155 Цивiльного Кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

15000

X

X

кредитна лiнiя

13.09.2012

15000

0

30.08.2013

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним 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

4178

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

134020

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:

Усього зобов'язань

X

Опис:

153198

X

X

Станом на 31.12.2012 року всього зобов'язання складають 153198 тис.грн., в т.ч кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 39589 тис.грн., з одержаних авансiв - 27901
тис.грн., iз внутрiшнiх розрахункiв - 57980 тис.грн., зi страхування - 1010 тис.грн., з оплати
працi - 2134 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 5406 тис.грн. Вiдсоток за користування
коштами є конфiденцiйною iнформацiєю мiж банком i емiтентом.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
у відсотках до
у відсотках до
у грошовій
у натуральній у грошовій
формі
всієї
всієї
формі
формі (фізична формі (тіс.
(фізична од.
виробленої
реалізованої
(тис.грн.)
од. вим.)
грн.)
вим.)
продукції
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

транспортування
природного газу,
млн.куб.м

0

0

0

554,272

168112

70.1

2

постачання
природного газу,
млн.куб.м

0

0

0

292,533

22562

9.4

3

скраплений газ,
тис.т

0

0

0

2,342

16983

7.1

4

Iншi

0

0

0

0

32272

13.4

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi затрати

43.5

2

витрати на оплату працi

30.9

3

вiдрахування на соцiальнi заходи

11.2

4

амортизацiя

6.3

5

iншi операцiйнi витрати

8.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

0

0

2

2011

0

0

3

2010

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

д/н

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 (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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 (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних ДКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Акцiонери Товариства iнiцiювали
проведення аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi ВАТ
"Кiровоградгаз" за 2012 рiк
незалежними аудиторами ТОВ
"ГЛОССА-АУДИТ"

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні
X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство не
змiнювало особу, яка веде облiк
прав власностi на акцiї.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що

надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2012 | 12 | 31
число)
Вiдкрите акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї

Підприємство

за ЄДРПОУ 03365222

Територія

за КОАТУУ 3510136600

Організаційноправова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган
державного
управління

за КОДУ

6024

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

35.22

Середня кількість
працівників

2051

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

м.Кiровоград, вул.Володарського, 67

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

324

249

- первісна вартість

011

868

992

- накопичена амортизація

012

( 544 )

( 743 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

156222

172493

- первісна вартість

031

245849

269324

- знос

032

( 89627 )

( 96831 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

4587

1351

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

163133

174093

Виробничі запаси

100

10821

12012

Поточні біологічні активи

110

12

12

Незавершене виробництво

120

466

834

Готова продукція

130

4

8

Товари

140

1264

1829

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

54381

81313

- первісна вартість

161

54931

82335

- резерв сумнівних боргів

162

( 550 )

( 1022 )

- за бюджетом

170

136

4050

- за виданими авансами

180

5009

1191

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

38369

11894

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1231

939

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

19418

28115

- у т.ч. в касі

231

13

11

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

4671

5052

Усього за розділом II

260

135782

147249

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

2

Баланс

280

296915

321344

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

26300

26300

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

149965

152215

Резервний капітал

340

96

96

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-10710

-10465

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

165651

168146

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

15000

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

27682

39589

- з одержаних авансів

540

19633

27901

- з бюджетом

550

3483

4178

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1403

1010

- з оплати праці

580

3076

2134

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

71953

57980

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4034

5406

Усього за розділом IV

620

131264

153198

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

296915

321344

Примітки

Станом на 31.12.2012 року актив балансу складає 321344тис.грн., в т.ч.
необоротнi активи - це основнi фонди, залишкова вартiсть яких становить
174093тис.грн. в порiвняннi на початок року зросли на 16271 тис.грн. за
рахунок придбання обладнання та автотранспорту, безкоштовного прийняття
на баланс газопроводiв .
Виконано капiтальних вкладень на суму 12469 тис.грн. (при рiчному планi
10198 тис.грн.). Введено в експлуатацiю основнi засоби на суму 24460 тис.грн.
Оборотнi активи становлять174093 тис.грн., з них станом на 01.01.2013 року
- виробничi запаси в загальнiй сумi складають 12781 тис.грн., в порiвняннi з
минулим роком збiльшились на 1764 тис.грн., в тому числi залишки матерiалiв
на складi - 11432тис.грн., паливо -287 тис.грн., запаснi частини -336 тис.грн.,
МШП - 569тис.грн. Крiм того, на балансi рахуються товари на суму 1173
тис.грн. та незавершене виробництво на суму 850 тис.грн. та готова продукцiя
на суму 8тис.грн.
- дебiторська заборгованiсть по ВАТ "Кiровоградгаз" склала - 99387 тис.грн.
Попередня оплата постачальникам за природний газ склала - 1191тис.грн.
На кiнець 2012 року власний капiтал зрiс на 2495 тис.грн. i станом на 1 сiчня
2013 року складає 168146 тис.грн. за рахунок безкоштовного прийняття на
баланс газопроводiв. Чистий прибуток склав на кiнець року 245 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками за отриманий природний
газ склала 57980 тис.грн., збiльшилась в порiвняннi з минулим роком на 13973
тис.грн., в зв’язку з зростанням заборгованостi за ВТВ та нормованi втрати, а
також кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги 39589 тис.грн.
в порiвняннi з минулим роком збiльшилась на 11907грн. та отриманi аванси 27901 тис.грн, збiльшилась в порiвняннi з минулим роком на 8268 тис.грн. На
кiнець року збiльшилась заборгованiсть по розрахункам:
- з бюджетом на 695 тис.грн. за рахунок нарахування податку на прибуток та
ПДВ згiдно декларацiї,
- з оплати працi зменшилась заборгованiсть на 942 тис.грн. в зв'язку з
скороченням чисельностi.
- iз внутрiшнiх розрахункiв зменшилась заборгованiсть на 13973тис.грн. в
зв’язку з погашенням i складає 57980тис.грн.

Керівник

I.Я. Ященко

Головний
бухгалтер

Л.М. Кравчук

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2012 | 12 | 31
число)
Вiдкрите акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї

Підприємство

за ЄДРПОУ 03365222

Територія

за КОАТУУ 3510136600

Організаційноправова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

231

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.22

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

629494

0

Податок на додану вартість

015

103207

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

( 8201 )

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 157 )

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

517929

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 495965 )

(0)

- прибуток

050

21964

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

980

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 13202 )

(0)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

( 6669 )

(0)

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

3073

0

- збиток

105

(0)

( 2828 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

4448

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 945 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 1989 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

4587

0

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 4342 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

245

0

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

245

0

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

88837

0

Витрати на оплату праці

240

59801

0

Відрахування на соціальні заходи

250

21606

0

Амортизація

260

8524

0

Інші операційни витрати

270

13791

0

Разом

280

192559

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

105200000

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

105200000

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

За 2012 рiк вiд основної дiяльностi пiдприємство отримало прибуток в сумi
-3073 тис.грн, при цьому загальнi доходи вiд основної дiяльностi складають –
517929тис. грн., затрати- 515836т. грн.; в тому числi: iншi операцiйнi доходи
980– тис.грн.; в тому числi: iншi доходи вiд безоплатно отриманих основних
фондiв - 4135 тис.грн;. грн., iншi операцiйнi витрати 6669- тис.грн., iншi
витрати операцiйної дiяльностi - 1989 тис.грн., визнанi штрафи, пенi, неустойки
-1830 тис.грн.
Результати по видам дiяльностi, що вiдображаються в формi №2
рядки 035,040+070.
(тис. грн.)
Прир. газ
Зрiдж. газ
Iнша дiяль-ть
Всього
Доходи
476177
14153
26893
517223
Витрати
471944
15684
20713
508341
Результат
4233
-1531
6180
8882
Рентабельнiсть
5
Отриманий прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування по формi №2
складає 3073тис.грн, крiм того нараховано податок на прибуток в сумi 4342
тис.грн. Загальний прибуток складає 245 тис.грн.

Керівник

I.Я. Ященко

Головний
бухгалтер

Л.М. Кравчук

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2012 | 12 | 31
число)
Вiдкрите акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї

Підприємство

за ЄДРПОУ 03365222

Територія

за КОАТУУ 3510136600

Організаційноправова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

231

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.22

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

625264

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

11230

0

Повернення авансів

030

15401

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

211

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

7

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

28

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

34

0

Інші надходження

080

1589

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 507955 )

(0)

Авансів

095

( 1382 )

(0)

Повернення авансів

100

( 6670 )

(0)

Працівникам

105

( 51699 )

(0)

Витрат на відрядження

110

( 998 )

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 24415 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 5355 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 25037 )

(0)

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

130

( 17745 )

(0)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 1263 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

11245

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

11245

0

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

243

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 17156 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

16913

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

16913

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

15000

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 635 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

14365

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

14365

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

8697

0

Залишок коштів на початок року

410

19418

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

28115

0

Примітки

За 2012рiк вiд реалiзацiї природного газу населенню та бюджетним установам
на транзитний рахунок отримано -283 262 тис.грн., з них перераховано згiдно
алгоритму НАК «Нафтогаз України» -151 455тис.грн., ДК Укртрансгаз» - 18
394 тис.грн., залишено в розпорядженi ВАТ – 115 050 тис.грн.
Вiд реалiзацiї природного газу пiдприємствам ТКЕ на транзитний рахунок
отримано - 10 871 тис.грн., з них перераховано згiдно алгоритму НАК
«Нафтогаз України» – 9 660тис.грн., ДК «Укртрансгаз» - 200,3тис.грн.,
залишено в розпорядженi ВАТ - 1048тис.грн.; вiд пром.споживачiв отримано 147 092тис.грн. перераховано iншим постачальникам – 68792тис.грн. , ДК
«Укртрансгаз» - 2033тис.грн. залишено в розпорядженi ВАТ - 76746 тис.грн.
Закуплено зрiдженого газу – 2342тн. на суму тис. грн., який реалiзовано на
суму 14153тис.грн., витрачено на власнi, технологiчнi потреби - 14тис.грн.
За 2013 рiк нараховано податкiв –41651тис.грн., якi сплачено до бюджету
в тому числi
ПДВ : нараховано – 24415тис. грн.,
податок на прибуток : нараховано –4342 тис. грн.,
податок з доходiв фiзичних осiб - 25463тис.грн. сплачено в повному обсязi.
- цiльова надбавка на природний газ - нараховано 7823 тис.грн.
В 2012 роцi нараховано заробiтної плати 59804тис.грн., яку виплачено
своєчасно та в повному обсязi.
- податок на прибуток : нараховано по декларацiї – 3890тис. грн.,
- податок з доходiв фiзичних осiб - 8013тис.грн. сплачено в повному обсязi.
Крiм того :
- цiльова надбавка на природний газ - нараховано 8706 тис.грн. i сплачено до
бюджету в повному обсязi.

Керівник

I.Я. Ященко

Головний
бухгалтер

Л.М. Кравчук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї

за ЄДРПОУ

Територія

03365222

за КОАТУУ 3510136600

Організаційно-правова
форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

за КОПФГ

231

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

26300

0

0

149965

96

10710

0

0

165651

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

26300

0

0

149965

96

10710

0

0

165651

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

245

0

0

245

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

6404

0

0

0

0

6404

280

0

0

0

4154

0

0

0

0

4154

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

2250

0

245

0

0

2495

Залишок на кінець року

300

26300

0

0

152215

96

10465

0

0

168146

Примітки

На кiнець 2012 року власний капiтал зрiс на 2337 тис.грн. i станом на 01.01.2013 року складає 169959 тис.грн. за
рахунок зменшення збиткiв та безкоштовного прийняття на баланс газопроводiв. Статутний капiтал Товариства
становить 26 300 000 гривень подiлений на 105 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,25 грн.

Керівник

I.Я. Ященко

Головний бухгалтер

Л.М. Кравчук

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для
висловлення умовно-позитивної думки", попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за
2012 рiк та станом на 31.12.2012 р. складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в пояснювальному параграфi,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату,
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" (далi –
Товариство) створено вiдповiдно до наказу Державного комiтету України по нафтi та газу вiд 14
березня 1994 року №123 для провадження дiяльностi з:
- розподiлення та постачання газу;
- будiвництва магiстральних трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання;
- освiти дорослих та iнших видiв послуг;
- дiяльностi у сферi iнжинiрингу;
- роздрiбної торгiвлi iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших пiдгруп;
- будiвництва будiвель.
Юридична адреса Товариства – 25006, Кiровоградська область, м. Кiровоград, вул. Володарського,
д. 67.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- забезпечення згiдно укладених угод та лiмiтiв постачання природним i скрапленим газом
населення областi, комунально-побутових, промислових i iнших пiдприємств;
- дiяльнiсть по придбанню та реалiзацiї на платнiй основi природного та зрiдженого газу для
задоволення потреб споживачiв, в т.ч. заправка автомобiлiв;
- забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання природним i зрiдженим газом i
споруд на них, мiст, поселень мiського типу, сiльських населених пунктiв, об'єктiв газопостачання,
що знаходяться на балансi пiдприємств, а також по договiрному обслуговуванню;
- будiвництво нових та реконструкцiя дiючих газопроводiв високого середнього i низького тискiв
переоснащення систем газопостачання природним i зрiдженим газом i споруд на них;
- розробка та виготовлення проектно-кошторисної документацiї, в т.ч. на газифiкацiю природним
та зрiдженим газом комунально-побутових об'єктiв, газопроводiв низького середнього та високого
тиску (до 12кг/см2.) та споруд на них;
- транспортування природного газу розподiльчими газопроводами;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, що не забороненi чинним законодавством України з
отриманням при необхiдностi лiцензiї (дозволу).
Товариство виступає в якостi материнського пiдприємства i надає консолiдовану фiнансову
звiтнiсть, яка включає його фiнансову звiтнiсть та фiнансову звiтнiсть дочiрнього пiдприємства
Дочiрнє пiдприємство "Центргаз" ВАТ "Кiровоградгаз" (далi разом – Група).
Дочiрнє пiдприємство "Центргаз" ВАТ "Кiровоградгаз" (код ЄДРПОУ 31146068) було створено
(засновано) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.08.2000 р.). Мiсце
розташування: 25006, м. Кiровоград, вул. Володарського, д. 67. Дiє на пiдставi статуту,
затвердженого загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз". Основнi види дiяльностi:
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами;
- розподiлення та постачання газу;
- оптова торгiвля паливом.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., та
схвалена керiвництвом до оприлюднення.
Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом оцiнки за первiсною
(iсторичної) вартiстю.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, всi данi фiнансової звiтностi округленi
з точнiстю до цiлих тисяч гривень.
Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
З 1 сiчня 2012 року Група прийняла МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi". Попередня консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена на 31 грудня

2012 року. Дана звiтнiсть не мiстить порiвняльної iнформацiї за 2011 рiк (крiм балансу).
Для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк застосовуються МСФЗ, що
будуть чиннi на 31.12.2013 року (крiм МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", який застосований
Групою достроково).
Нормами ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" на
Групу покладено обов'язок для складання фiнансової звiтностi використовувати мiжнароднi
стандарти, офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фiнансової полiтики.
На виконання вимог ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" Групою при пiдготовцi фiнансової звiтностi використано виключно МСФЗ, якi
опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
В якостi доцiльної собiвартостi для визнання основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Групою
прийнята собiвартiсть (балансова вартiсть).
На розмiр власного капiталу та загального сукупного прибутку вплинули наступнi фактори:
- припинення визнання iнших операцiйних витрат у вiдповiдному перiодi, згiдно з вимогами
МСФЗ;
- створення резерву на знецiнення запасiв станом на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 р., згiдно з
вимогами МСФЗ;
- визнання у звiтному перiодi витрат вiд знецiнення запасiв, згiдно з вимогами МСФЗ;
- припинення визнання частини резерву на знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi
за П(С)БО та визнання за МСФЗ;
- припинення визнання iншої поточної дебiторської заборгованостi окремих контрагентiв;
- припинення визнання частини незавершених капiтальних iнвестицiй, згiдно з вимогами МСФЗ;
- припинення визнання частини iнших оборотних активiв, згiдно з вимогами МСФЗ;
- визнання у звiтному перiодi вiдсоткiв за кредитом, згiдно з вимогами МСФЗ.
Також у рамках переходу на МСФЗ, в процесi трансформацiї фiнансової звiтностi, були проведенi
наступнi трансформацiйнi процедури, що не вплинули на розмiр власного капiталу та загального
сукупного прибутку:
- припинення визнання малоцiнних необоротних матерiальних активiв та зносу малоцiнних
необоротних матерiальних активiв, згiдно з вимогами МСФЗ;
- рекласифiкацiя статей дебiторської та кредиторської заборгованостi у зв'язку з визнанням
операцiй за їх економiчною сутнiстю, згiдно з МСФЗ;
- перекласифiкацiя статтi незавершених капiтальних iнвестицiй, згiдно з вимогами МСФЗ;
- рекласифiкацiя статтi основних засобiв, згiдно з МСФЗ;
- рекласифiкацiя статтi поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi, згiдно МСФЗ;
- перекласифiкацiя статей витрат та доходiв майбутнiх перiодiв, згiдно з МСФЗ;
- перекласифiкацiя статтi iнших доходiв звiту про фiнансовi результати (звiт про прибутки та
збитки) Групи, згiдно з вимогами МСФЗ
Продовження тексту приміток
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть.
Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть. Суттєвi
невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо
здатностi Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi.
Отже управлiнський персонал позитивно оцiнює здатнiсть суб'єкта господарювання продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а тому припущення про безперервнiсть є доречним.
Порiг суттєвостi визначається з метою обгрунтованного розмежування облiкової та iншої
iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової
звiтностi. Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i
примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
Функцiональною валютою Групи є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України,
найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться Групою i

пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її дiяльнiсть.
Українська гривня є також валютою представлення фiнансової звiтностi за Мiжнародними
стандартами.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у функцiональнiй валютi
Групи шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiального курсу обмiну
Нацiонального банку України (обмiнного курсу) на дату здiйснення операцiї. На кожну звiтну
дату:
- монетарнi статтi в iноземнiй валютi пiдлягають перерахунку, застосовуючи поточний обмiнний
курс на звiтну дату;
- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, пiдлягають
перерахунку, застосовуючи валютний курс на дату операцiї;
- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, пiдлягають
перерахунку, застосовуючи валютнi курси на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у звiтi про
сукупнi доходи (звiтi про фiнансовi результати) в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому
вони виникають.
Вплив змiни курсiв обмiну за немонетарними статтями, що оцiненi за справедливою вартiстю в
iноземнiй валютi, враховується у складi прибутку або збитку вiд змiни справедливої вартостi.
У звiтному перiодi Група не здiйснювала операцiй в iноземнiй валютi.
Складаючи консолiдовану фiнансову звiтнiсть, Група об'єднує фiнансову звiтнiсть материнського
пiдприємства та його дочiрнiх пiдприємств шляхом впорядкованого додавання подiбних статей
активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходу та витрат.
Облiковою полiтикою передбачено застосування Групою наступних процедур консолiдацiї:
- виключення балансової вартостi iнвестицiй материнського пiдприємства в дочiрнє пiдприємство
i частку власного капiталу материнського пiдприємства в дочiрньому пiдприємствi;
- визнання неконтрольованої частки в прибутку або збитку консолiдованого дочiрнього
пiдприємства за звiтний перiод;
- визначення неконтрольованої частки в чистих активах консолiдованого дочiрнього пiдприємства
окремо вiд частки власностi, що належать материнському пiдприємству;
- повне виключення внутрiшньогрупових сальдо та суми внутрiшньогрупових операцiй (у тому
числi доходи, витрати та дивiденди),
- повне виключення прибуткiв та збиткiв, що виникають у результатi внутрiшньогрупових
операцiй та визнанi в складi активiв (таких як запаси та основнi засоби).
Фiнансова звiтнiсть материнського пiдприємства та його дочiрнього пiдприємства, яка
використовується при складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi, складається на одну й ту
саму дату.
За основу облiкової полiтики консолiдованої групи береться облiкова полiтика материнського
пiдприємства, тобто Товариства.
З метою подальшої оцiнки основних засобiв пiсля визнання Групою обрано модель собiвартостi.
Пiсля визнання активом об'єкти основних засобiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за їх
собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi (модель собiвартостi).
Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, з метою
дотримання принципу вiдповiдностi доходiв i витрат збiльшують його балансову вартiсть, якщо
передбачається отримання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують первiсно очiкуванi
показники економiчних вигiд вiд використання основних засобiв.
Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя нараховується iз застосуванням рiвномiрного вiдрахування протягом очiкуваного
строку корисної експлуатацiї (прямолiнiйного методу) та вiдображається у складi прибутку чи
збитку.
Лiквiдацiйна вартiсть визначається в сумi, яку Група очiкує отримати вiд вибуття (реалiзацiї,
лiквiдацiї) основних засобiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання (експлуатацiї), за
вирахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям (реалiзацiєю, лiквiдацiєю), та визначається Групою

при введенi в експлуатацiю основних засобiв.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єктiв основних засобiв визначається Групою при
введенi в експлуатацiю основних засобiв з урахуванням наступного:
- очiкуваного використання об'єкта основних засобiв Групою з урахуванням його потужностi або
продуктивностi;
- фiзичного та морального зносу, що передбачається;
- правових або iнших обмежень щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв.
Амортизацiя нараховується з моменту, коли основний засiб стає придатним для використання у
спосiб, визначений управлiнським персоналом (з моменту введення в експлуатацiю).
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють
визнання активу.
У складi сировини i матерiалiв облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi, якi використовуються
у виробничiй дiяльностi Групи.
Запаси в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi визнаються активом, якщо вони
вiдповiдають:
1) визначенню запасiв (утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у
процесi виробництва для такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв
для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг) та
2) наступним критерiям визнання:
- iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд у майбутньому, пов'язаних з їх
використанням;
- їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною операцiї, а
пiсля первiсного визнання враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована вартiсть є поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв,
дисконтованих з використанням ринкової ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною сумою
заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є сумою амортизацiї.
Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових прибуткiв або витрат
впродовж усього перiоду погашення заборгованостi.
Оскiльки рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є
несуттєвою, Група не вiдображало перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням методу
ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю
з урахуванням наслiдкiв зменшення корисностi (знецiнення).
Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною операцiї.
Продовження тексту приміток
Згiдно Статуту ВАТ "Кiровоградгаз", статутний капiтал складає 26 300 тис. грн., що складається з
105 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Товариством
зареєстровано випуск зазначеної кiлькостi акцiй, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю
випуску цiнних паперiв за №785/1/04 вiд 31.12.2004 р., виданим Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку. У 2004 роцi загальнi збори акцiонерiв Товариства (протокол № 8 i вiд
28.10.2004 р.) прийняли рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на суму
19 726 010,50 грн. шляхом проведення додаткової емiсiї простих iменних акцiй в i документарнiй
формi в кiлькостi 78 904 042 штук iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. за 1 акцiю. Статут у
новiй редакцiї, який затверджений загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол
№ 9 вiд 21.12.2004 p.), зареєстрований Державним реєстратором Кiровоградської мiської ради
23.12.2004 р.
На кiнець 2012 року власний капiтал зрiс на 2 495 тис. грн. i станом на 31.12.2012 року складає 168
146 тис. грн. за рахунок зменшення збиткiв та прийняття на баланс газопроводiв.

Статутний капiтал Товариства оплачений в повнiй мiрi. Станом на 01.01.2012 року та на
31.12.2012 року у Товариства вiдсутнiй несплачений капiтал.
Емiсiйний дохiд являє собою перевищення внескiв учасникiв (суми, одержаної вiд емiсiї акцiй) над
статутним капiталом (номiнальною вартiстю акцiй), або вартiсть активiв, переданих власниками в
рахунок майбутньої емiсiї акцiй.
Станом на 01.01.2012 року та на 31.12.2012 року у Товариства вiдсутнiй емiсiйний дохiд
Продовження тексту приміток
У складi резерву додаткового капiталу вiдображена вартiсть отриманого Товариством з метою
ведення господарської дiяльностi державного та комунального майна, яке використовується для
забезпечення транспортування, зберiгання та розподiлу природного газу - об'єкти
газорозподiльних мереж i споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) (Газопроводи).
Сума додаткового капiталу щомiсячно зменшується на суму амортизацiї Газопроводiв з
одночасним визнанням цiєї суми у складi прибуткiв.
У складi iнших резервiв капiталу вiдображається вартiсть сформованого Товариством, згiдно
Статуту, iншого резервного капiталу. Iнший резервний капiтал створюється для покриття збиткiв
Товариства.
Товариство формує iнший резервний капiтал у розмiрi 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Iнший
резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства, до
досягнення встановленого статутом розмiру iншого резервного капiталу, розмiр щорiчних
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим пiдсумком шляхом
додавання чистого фiнансового результату дiяльностi Групи за поточний перiод до
нерозподiленого прибутку минулих рокiв за вирахуванням розподiлу даного прибутку.
Виплата дивiдендiв акцiонерам Групи вiдображається як вiдрахування з нерозподiленого
прибутку. Дивiденди визнаються як зобов'язання в тому перiодi, коли вони були затвердженi
загальними зборами акцiонерiв.
За звiтний перiод Групою не здiйснювалася виплата дивiдендiв.
Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв приймається рiвнiй фактично отриманих
грошових коштiв i витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням таких кредитiв.
Кредити пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Поточнi зобов'язання, якi не є фiнансовими зобов'язаннями, первiсно визнаються за цiною
операцiї.
У складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується заборгованiсть
Групи за поставлений природний газ, заборгованiсть за придбання основних засобiв, товарноматерiальних цiнностей, робiт та послуг для ведення господарської дiяльностi, а саме: паливномастильних матерiалiв, iнструментiв та iнвентарю, спецодягу та спецхарчування, запасних частин
для ремонту автомобiльного транспорту Групи, послуги з перевезення скрапленого газу, послуги
зв'язку, послуги банкiв з приймання платежiв вiд населення за постачання природного газу тощо.
У статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом облiковується заборгованiсть Групи по
сплатi окремих видiв податкiв та зборiв, встановлених Податковим кодексом України, а саме:
податку на доходи фiзичних осiб, податку на додану вартiсть, збору у виглядi цiльової надбавки до
дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi, плати за землю, збору за
першу реєстрацiю транспортного засобу тощо.
У складi поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв облiковується заборгованiсть
Групи за авансами, отриманими вiд кiнцевих споживачiв на поставку природного газу, послуги з
постачання та транспортування природного газу розподiльними трубопроводами, на поставку
скрапленого газу, а також заборгованiсть за авансами, отриманими Групою по iншiй дiяльностi, а
саме: надання послуг по газифiкацiї, ремонтнi роботи та обслуговування газопроводiв, ремонт та
обслуговування газового обладнання, виготовлення проектiв та виконання робiт з пiдготовки
технiчної документацiї по газифiкацiї об'єктiв тощо.

У статтi консолiдованого балансу "Поточнi зобов'язання по оплатi працi" вiдображена
заборгованiсть Групи по розрахункам з працiвниками по заробiтнiй платi та iншим виплатам,
передбаченим законодавством та колективним договором.
У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть Групи перед пiдзвiтними
особами, заборгованiсть по виконавчим листам працiвникiв, заборгованiсть перед фiзичними
особами, якi виконують роботи та надають послуги, згiдно договорiв цивiльно-правового
характеру.
Група класифiкує доходи за наступними групами:
1). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
1.1). Собiвартiсть реалiзованих товарiв, у т.ч.:
- природного газу
- скрапленого газу
- iнших товарiв непродовольчої групи
1.2). Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг, в т.ч.:
- транспортування газу
- постачання газу
- будiвельно-монтажних робiт
- iнших робiт i послуг
2). Адмiнiстративнi витрати
3). Витрати на збут
4). Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв
- сумнiвнi та безнадiйнi борги
- визнанi штрафи, пенi, неустойки
- iншi витрати операцiйної дiяльностi
5). Фiнансовi витрати
6). Iншi витрати, у т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
- списання необоротних активiв
- iншi витрати вiд звичайної дiяльностi.
Група класифiкує витрати за наступними групами:
1). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
1.1). Собiвартiсть реалiзованих товарiв, у т.ч.:
- природного газу
- скрапленого газу
- iнших товарiв непродовольчої групи
1.2). Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг, в т.ч.:
- транспортування газу
- постачання газу
- будiвельно-монтажних робiт
- iнших робiт i послуг
2). Адмiнiстративнi витрати, у т.ч.:
- матерiальнi витрати
- витрати на оплату працi
- вiдрахування в соцiальнi фонди
- амортизацiя
- iншi адмiнiстративнi витрати
3). Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв
- сумнiвнi та безнадiйнi борги
- визнанi штрафи, пенi, неустойки
- iншi витрати операцiйної дiяльностi
4). Фiнансовi витрати, у т.ч.:

- вiдсотки за кредит
5). Iншi витрати, у т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
- списання необоротних активiв
- iншi витрати вiд звичайної дiяльностi.
Податкова база активу - це сума, яка буде вирахувана для цiлей оподаткування iз суми
оподаткованих економiчних вигiд, що надходитимуть Групi, коли воно вiдшкодує балансову
вартiсть активу. Якщо такi економiчнi вигоди не пiдлягатимуть оподаткуванню, тодi податкова
база активу дорiвнюватиме його балансовiй вартостi.
Податковою базою зобов'язання є його балансова вартiсть за вирахуванням будь-яких сум, що не
пiдлягатимуть оподаткуванню по вiдношенню до цього зобов'язання в майбутнiх перiодах.
У звiтному перiодi акцiї Товариства не оберталися на вiдкритому ринку, не проходили
котирування та не перебували у лiстингу на фондових бiржах. Товариство не знаходиться у
процесi надання своєї фiнансової звiтностi Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондової бiржi
або iнший регулюючої органiзацiї з метою випуску звичайних акцiй у вiдкритий обiг.
У зв'язку з вищезазначеним, Товариство не визначало прибуток на акцiю у звiтному перiодi.

