
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 
достовірність інформації, наданої для розкриття в 
Комісії.

В.о.Голови 
правління ВАТ 
"Кіровограцгаз"

(посада)

форм інформації, що подається до Комісії, та 
загальнодоступній інформаційній базі даних

Шарандак Руслан Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

23.07.2012
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 2 квартал 2012 року
1. Загальні відомості

.1 Повне найменування емітента
Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

.2 Організаційно-правова форма емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03365222

.4 Місцезнаходження емітента
25006, м.Кіровоград, Володарського, 67 

.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0522) 24-48-60 (0522) 22-95-13 

1.6 Електронна поштова адреса емітента
§е(тап@кіг§а8.сош

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних ^  07 2012 
Комісії
2.2 Квартальна інформація розміщена квартальна звітність не в мережі ^  07 2012 
на сторінці розміщується Інтернет

(адреса сторінки) (дата)



Зміст
. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

. Основні відомості про випущені акції

. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 
жстемі України, послугами яких користується емітент

і. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

г. Інформація про господарську та фінансову діяльність

0 інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

) і інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

1 і інформація про собівартість реалізованої продукції 

і . Квартальна фінансова звітність емітента

?. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
юбов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)
11. Примітки:
ВАТ "Кіровоградгаз" за звітний період облігації для закритого розміщення та цільові облігації не 
випускав. Посада корпоративного секретаря відсутня. Фінансова звітність відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не складається. Звіт про стан об'єкта 
нерухомості Товариством не складається.



3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних 
осіб

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз"

А00 №076474

29.01.1992 

25006, м.Кіровоград, Володарського, 67

26300000.00 

2038

35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві 
(локальні) трубопроводи,
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) 
трубопроводи,
42.21 Будівництво трубопроводів

0.000

. 1, Повне найменування

Серія та номер свідоцтва про 
ержавну реєстрацію

.3. Дата державної реєстрації

.4. Місцезнаходження

.5. Статутний капітал (грн.)

.6. Чисельність працівників (чол.)

і.7. Основні види діяльності із 
-значенням найменування виду 
щільності та коду за КВЕД

:.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
-галежать державі

5.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
іередано до статутного капіталу 
іержавного (національного) 
ікціонерного товариства та/або 
солдингової компанії

:.10. Органи управління емітента

51.000

Вищим органом управління акціонерного товариства є 
загальні збори акціонерів, які сликаються не рідше одного 
разу на рік. З метою захисту інтересів акціонерів в період 
між проведенням загальних зборів акціонерів створено 
Наглядову раду. Правління акціонерного товариства є 
виконавчим органом Товариства, який здійснює 
керівництво поточною діяльністю Товариства. Ревізійна 
комісія є органом Товариства, який контролює фінансово- 
господарську діяльність Правління. Структура ВАТ 
"Кіровоградгаз" наступна: - Головне підприємство; - 
Бобринецьке управління по експлуатації газового 
господарства; - Долинське управління по експлуатації 
газового господарства; - Знам'янське управління по 
експлуатації газового господарства; - Олександрівське 
управління по експлуатації газового господарства; - 
Олександрійське управління по експлуатації газового 
господарства; - Світловодське управління по експлуатації 
газового господарства; - Маловисківське управління по 
експлуатації газового господарства; - Новоархангельське 
управління по експлуатації газового господарства; - 
Будівельно-монтажне управління; - Дочірнє підприємство 
"Центргаз". Фінансові звіти підприємства відповідають 
всім вимогам закону та стандартам бухгалтерського обліку, 
які діють на території України. Застосовуються перш за все 
ті підходи та методи ведення бухгалтерського обліку та 
подачі інформації в фінансових звітах, які передбачені в 
стандартах та відображають діяльності Товариства.



11. Посадові особи емітента

1.12. Засновники емітента

5.13. Інформація щодо участі 
іізнриємства у створенні інших 
шшриємств, установ та організацій

Наглядова рада Товариства:
Голова Наглядової ради Воронін Ігор Павлович 
Член Наглядової ради Величко Юрій Васильович 
Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз 
України" Сабіров Ельдар Муллаханович 
Член Наглядової ради Назаренко Сергій Леонідович 
Член Наглядової ради Фабрика Анатолій Степанович. 
Правління ВАТ "Кіровоградгаз":

Голова правління Ященко Ігор Ярославович
Член правління, головний бухгалтер Кравчук Лідія
Миколаївна
Член правління Міняйло Борис Гнатович 
Член правління Петровський Андрій Юоійович 
Член правління Стойко Анатолій Іванович 
Член правління Сулімовський Андрій Валерійович 
Член правління Стрижак Володимир Миколайович 
Член правління Ніколаєнко Валерій Григорович 
Член правління Шарандак Руслан Валентинович.
Ревізійна комісія:
Голова ревізійної комісії Клименко Лариса Степанівна 
Член ревізійної комісії Шляховський Анатолій Іванович 
Член ревізійної комісії Занкович Іван Йосипович.

Відповідно до Наказу Державного комітету України по 
нафті і газу № 123 від 14 березня 1994 року на базі 
державного підприємства по газопостачанню та газифікації 
"Кіровоградгаз" створено відкрите акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (ВАТ 
"Кіровоградгаз"). Засновником Товариства є Державний 
комітет України по нафті і газу, який ліквідовано згідно 
Указу Президента України від 18.01.1995р. №61/95.

У звітному періоді Товариство не приймало участі у 
створені інших підприємств, установ та організацій.



6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери 
мітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
.1. Найменування

.2. Організаційно-правова
•орма
.3. Ідентифікаційний код за 
ДРПОУ

Місцезнаходження

. 5. Номер ліцензії на цей вид
іяльності

.6. Дата видачі ліцензії

.7. Міжміський код та
елефон

.8. Факс

.9. Вид професійної 
іоьності на фондовому
инку

.10. Опис

Товариство з обмеженою відповідальність "КРК-реєстр" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

23693394

25006, м.Кіровоград, вул.К.Маркса, 3/5, кім. 17 

АВ №581480 

27.07.2011 

(0522) 24-59-94 

(0522) 24-46-19

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

На ведення реєстру власників іменних цінних паперів між ВАТ 
"Кіровоградгаз" і ТОВ "КРК-реєстр" укладений Договір № 57-р від 

01.05.2008 року (зі змінами).



8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
. 1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Метою діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" є: виконання комплексу робіт з експлуатації систем 
азопостачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням 
вселення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, 
:їнансової й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення 
сіпальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. Товариство виконує 
-ступні види виробничої діяльності: - транспортування природного газу (за регульованим 

згнфом) розподільними газопроводами до всіх категорій споживачів Кіровоградської області, - 
::стачання природного газу (за регульованим тарифом) для населення, бюджетних установ, 
: згинально-побутових підприємтсв та частково до промислових споживачів, - закупівлю, 
мзподіл та реалізацію скрапленого газу для побутових потреб населення, - виконання потреб та 
юслуг (інша діяльність) по газифікації, ремонту та обслуговуванню газопроводів, газових 
ггзладів та обладнання. На підприємстві фінансова звітність відповідає всім вимогам закону та 
тзндартам бухгалтерського обліку, які діють на території України. Для підготовки фінансових 

і з і т ів  Товариство використало в якості концептуальної основи Закон України "Про 
'ухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУвід 16.07.99 р., Положення 
стандарти) бухгалтерського обліку, правила прийнятої облікової політики, Податковий кодекс 
/країни. Фінансова звітність ВАТ "Кіровоградгаз" є консолідована. Вона складена з фінансової 
вітності 9 управлінь, розташованих в районних центрах області, з використанням єдиної обраної 
юлітики для подібних операцій шляхом упорядкуваного додавання показників фінансової 
ї з іт н о с т і  управлінь. Основними клієнтами Товариства є абоненти Кіровоградської області.



8.2. Інформації! про обсиги виробництва та реалізації оепоіших нндці продукції.

№ з/п Основний вид продукції*
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**)

у грошовій 
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї 
виробленої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.)

у грошовій 
формі (тіс. гри.)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
транспортування 
природного газу, 

тис.м.куб
0 0.00 0.00 44 13149.00 51.00

2 постачання природного 
газу, тис.м.куб 0 0.00 0.00 32 1870.00 7.00

3 скраплений газ, тис.т 0 0.00 0.00 690 5245.00 20.00

4 інші 0 0.00 0.00 0 5611.00 22.00

-4-і



Інформація про собівартість реалізованої продукції
ь і  11 Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

матеріальні затрати 30.00

- витрати на оплату праці 38.00

відрахування на соціальні заходи 15.00

- амортизація 9.00
5 інші операційні витрати 8.00



Квартальна фінансова звітність

.  -гтриемство

Територія

Зсганізаційно- 
г: ізова форма 

г ;=одарювання

Орган
державного
правління

Е ел. економічної 
діяльності

Відкрите акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

_ --ниттявиміру тис.грн.

Адреса 25006 м.Кіровоград Володарського, 67 

егедня кількість
працівників 2038

Дата(рік, місяць, 
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

заКВЕД 

Контрольна сума

КОДИ

30.06.2012

03365222

3510136600

231

6024

35.22

Баланс на 30.06.2012

Актив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

Необоротні активи

є: іЕтеріальні активи:

:ї!~шпкова вартість 010 305 253

тенісна вартість 011 849 886

: пнчена амортизація 012 544 633

езізершені капітальні інвестиції 020 3873 4057

с з: нш засоби:

муіікова вартість 030 152296 157533

і гГЕїсза вартість 031 250223 261303

знос 032 97927 103770

аг: строкові біологічні активи:

; —ідеддива (залишкова) вартість 035 0 0 ;

Тг. і — вартість 036 0 0

ваше: зічена амортизація 037 0 0

і: иг:сорокові фінансові інвестиції:

е гожжовуються за методом участі в капіталі інших
Р1ИКМСТВ 040 0 0

■»т і  ік сов і інвестиції 045 [ 0 0

5



: ег~і строкова дебіторська заборгованість 050 0 0

ггвведаива (залишкова) вартість інвестиційної
*гпомості 055 0 0

іе  і :сза вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Ікс інвестиційної нерухомості 057 0 0
з п : точені податкові активи 060 4587 4587

|тіж 065 0 0 і

иш необоротні активи 070 0 0

; знід при консолідації 075 0 0

#:-:го за розділом І 080 161061 166430

1 І : : ротні активи

ІШ2СЖ

] юобничі запаси 100 11017 13008

І;~:нні біологічні активи 110 12 12

* гі^зершене виробництво 120 471 690

‘ за продукція 130 4 3

':звгн 140 1174 1110

:сг:елі одержані 150 0 0

'^Орська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 54221 50301

первісна вартість 161 54771 50837

гезерв сумнівних боргів 162 (550) (536)

Іес їторська заборгованість за рахунками:

- з і бюджетом 170 141 183

:в виданими авансами 180 4239 679

«: нарахованих доходів 190 0 0

- і внутрішніх розрахунків 200 38369 3977

_г_в поточна дебіторська заборгованість 210 2128 1352

Сгтічні фінансові інвестиції 220 0 0

І готові кошти та їх еквіваленти:

- з н^йональній валюті 230 19418 5283

- г л, в касі 231 13 6

- 5 іноземній валюті 240 0 0

інг~: оборотні активи 250 5197 4939

1 гього за розділом II 260 136391 81537

" Витрати майбутніх періодів 270 187 342

Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Бллзис 280 297639 248309

Пасив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

{ о



Н.дшшжй капітал

ягг:.унм капітал 300 ' 26300 26300

Іиівт «яг? капітал 310 ! 0 0

Ишдіг'ііішіі вкладений капітал 320 0 0

¥—гг датковий капітал 330 149965 151935

кзіщішні*. капітал 340 96 96

кз ;: ~ : ділений прибуток (непокритий збиток) 350 -8739 -8513

; ~~і-ений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

інр тан и  капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Ьвс иїчена курсова різниця 375 0 0

ь : щ за розділом І 380 167622 169818

ІіШТТЖа. меншості 385 0 0

£ Зі  тезпечення наступних виплат та платежів

г~сдечення виплат персоналу 400 18 43

штг забезпечення 410 0 0

І ти лрахових резервів 415 о 0

І і часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

зе фінансування 420 0 0

: збуваний рядок -  з рядка 420 графа 4 Сума благодійної
з : не мети (421) 421 0

гсього за розділом II 430 18 43

Ш Довгострокові зобов’язання

йіБгострокові кредити банків 440 0 0

довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Е _д ;~рочені податкові зобов’язання 460 0 0

Ішіг" д овгострокові зобов’язання 470 0 0

:го за розділом III 480 0 0

П:точні зобов’язання

ііютгїострокові кредити банків 500 0 0

і : —з. заборгованість за довгостроковими
з:о :е "ізаннями 510 0 0

Вас=гі видані 520 0 0

1 жшгтзрська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 27610 9420

..і7 зобов'язання за розрахунками:

- : : жгжшик авансів 540 19633 23516

- :  тші пгетом 550 3458 856

- г::г::-зджетних платежів 560 0 0

- ::::: 7 шхування 570 1403 886

~ : — агтя ттратті 580 3110 2050

_ ] м о ш и ш 590 0 0

- : зє . -іх розрахунків 600 70159 38657

н



■ н  ріння, пов’язані з необоротними активами та 
г гиде* вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0

шл г: т: чні зобов'язання 610 4626 3063

г : З-Зі розділом IV 620 129999 78448

X11.: ии майбутніх періодів 630 0 0

іЬІЇІІіцсіС 640 297639 248309

Нематеріальні активи відображені в балансі по первісній 
вартості. Нематріальні активи, які знаходяться у заставі 
відсутні. Основні засоби відображені в балансі по 
первісній вартості, амортизація нараховується по методу і 
нормам передбачених Податковим кодексом України. 
Запаси зараховуються на баланс по первісній вартості, яка 
включає в себе собівартість запасів, визначеної згідно 
П(С)БО №9 "Запаси". Облік дебіторської заборгованості 
здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №10 
"Дебіторська заборгованість". Станом на 30.06.2012 року 
баланс підприємства становить 248309 тис.грн, оборотні 
активи - 81537 тис.грн., поточні зобов'язання - 78448 
тис.грн. Інші дані наведені в Балансі та Звіті про фінансові

Р.В. Шарандак

Л.М. Кравчук



Звіт про фінансові результати за квартал року
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період За попередній період

її : в гручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 010 316481 305519

: ї  е і  додану вартість 015 51039 50920

Н1ІІНІ1ІНМ збір 020 0 0

025 . 4223 4084

ИШЗ 3 ттізг. а̂ння з доходу і 030 0 37525

- її і :х о л  (виручка) від реалізації продукції (товарів,
•ш х  ІЮСЛ\т) 035 261219 212990

2іків дггїсхь реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 247332 195192

івес: щш. прибуток:

ЖЗЖГ'* _ О У 050 13887 17798

МНОК 055 0 0

дог : іерадійні доходи 060 1430 769

т п і х ід  від первісного визнання біологічних активів і 
1.-і:.: в х: господарської продукції, одержаних у наслідок 
:льсвхс господарської діяльності

061 0 0

І л  .-;::гративні витрати 070 7135 7021

Іагрж ш  на збут 080 0 0

міг - “ерапійні витрати 090 5521 15796

# г виграти від первісного визнання біологічних 
ак і :  _г : сільськогосподарської продукції, одержаних у 
ш х к ж  сітьськогосподарської діяльності

091 0 0

£ пеиз:св: результати від операційної діяльності:

- ЖЖ* іОК 100 2661 0

>ЯПОК 105 0 4250

І ж віз участі в капіталі 110 0 0

к іш  І - 2НСОВІ доходи 120 6 80

ІУГГ ТСТО'ги 130 2241 2928

Вшкгі-жіенй рядок -  з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний 
І гГІГ ІХЖБОЙО допомогою (131) 131 0

№к ш с о е£ витрати 140 0 2

І  п в п  > часті в капіталі 150 0 0

Інші, зигггеїіі 160 945 140 !

Гіг г т : ■ збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

й*шш: :  е результати від звичайної діяльності до оподаткування:

■ПНРГЕС ї 170 3963 0

ябікнк 175 0 1384

1 - : — _:;-ток від припиненої діяльності та/або прибуток 
~ - тігтє:——а  необоротних активів та групи вибуття у !

176 0 0

ІЗ



сюлідок припинення діяльності

т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
гсеоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
аслідок припинення діяльності

177 0 0

~:іаток на прибуток від звичайної діяльності 180 3755 2394

ш д з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0

Шансові результати від звичайної діяльності:

Інрибуток 190 208 0

зокгок 195 0 3778

Ішвичайні:

-лзоходи 200 0 0

затрати 205 0 0

~:іатки з надзвичайного прибутку 210 0 0

Сжіжа меншості 215 0 0

іншій:

І'нбуток 220 208 0

хаток 225 0 3778

Убезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній період

■игеріальні затрати 230 46760 29899

1 —-гтн на оплату праці 240 29306 24342

! .лжування на соціальні заходи 250 11063 9396

ішдшзація 260 6190 7641

Іг~~ ^пераційни витрати 270 9047 18218

шкт 280 102366 89496

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній період

■всшьорічна кількість простих акцій 300 105200000.000 105200000.000

■  г тегована середньорічна кількість простих акцій 310 105200000.000 105200000.000

■ г зй  прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000

■  - гований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 330 0.00000000 0.00000000

■Е--ЗЩИ на одну просту акцію 340 0.00000000 1 0.00000000

Примітки

Керівник 

Головний бухгалтер

обліку •даться відповідно П(С)БО №15 "Доходи", 
Наказом Міністерства фінансів України від 

29.11.1999 року №290.

Р.В. Шарандак

Л.М. Кравчук



зартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку

Фінансова звітність за 1 квартал 2012 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
шості не складалась.
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