
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.

В.о.Голови 
правління ВАТ 
"Кіровоградгаз"

(посада) (підпис)

Сулімовський Андрій 
Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

19.02.2013
(дата)

юрмація емітента цінних паперів 
квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз "
1.2 Організаційно-правова форма емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03365222
1.4 Місцезнаходження емітента

25006, м.Кіровоград, Володарського, 67
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0522) 24-48-60; (0522) 22-95-13
1.6 Електронна поштова адреса емітентаг

§еітап@кіг§а8.сот

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 19 02 2013 
Комісії
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці ^у\V^у.кі^даз.сот в мережі Інтернет 19.02.2013

(адреса сторінки) (дата)



Зміст
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
-  Основні відомості про похідні цінні папери емітента

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

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X

8. Квартальна фінансова звітність емітента X

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 
зобов'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.
Звіт про стан об'єкта нерухомості Товариством не складається.

X



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 

2047

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

0.000

3.1 Повне найменування

5 1 Серія та номер свідоцтва про
дет:=:азну реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації 

5 - Місцезнаходження
3.5. Статутний капітал (грн.)

3.6. Чисельність працівників (чол.)

3.7. Основні види діяльності із 
зазначенням найменування виду 
діяльності та коду за КВЕД

Ф
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
належать державі
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
передано до статутного капіталу 
державного (національного) 
акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії

3.10. 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;

управління по експлуатації газового

управління по експлуатації газового

Долинське 
господарства;
- Знам'янське 
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;



1. Посадові особи емітента

2. Засновники емітента

З Інформація щодо участі 
пгїємства у створенні інших 
іггиємств. установ та організацій

- 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.

Наглядова рада Товариства:
Голова Наглядової ради Воронін Ігор Павлович
Член Наглядової ради Величко Юрій Васильович
Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз
України" Сабіров Ель дар 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 Юлійович 
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 
г тента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

-  ім е н у в а н н я  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).

_ .ргашзацшно-правова
іериа

: 3 Ідентифікаційний код за
СЗШЮУ

- . Місцезнаходження 

: 5. Номер ліцензії на цей вид
Г-Е.'ЗНОСТІ

- : Лата видачі ліцензії
: ” Міжміський код та
телефон

3. Факс
: 1 Вид професійної 
пильності на фондовому
ШИКУ

?.10. Опис

*

і



1н іюрмація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Метою діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" є: виконання комплексу робіт з експлуатації систем 

лз:постачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням 
заселення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, 
ШЕ2НСОВОЇ й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення 
іищіи її і її і і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. Товариство виконує 
гагтупні види виробничої діяльності:

—анепортування природного газу (за регульованим тарифом) розподільними газопроводами до 
зс'х категорій споживачів Кіровоградської області,

: остачання природного газу (за регульованим тарифом) для населення, бюджетних установ, 
ї  : зально-побутових підприємтсв та частково до промислових споживачів,
- : ізг-тіівлю, розподіл та реалізацію скрапленого газу для побутових потреб населення,
- виконання потреб та послуг (інша діяльність) по газифікації, ремонту та обслуговуванню 
газ проводів, газових приладів та обладнання.
На підприємстві фінансова звітність відповідає всім вимогам закону та стандартам 
сухгалтерського обліку, які діють на території України. Для підготовки фінансових звітів 
Иовариство використало в якості концептуальної основи Закон України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУвід 16.07.99 р., Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, правила прийнятої облікової політики, Податковий кодекс України. 
Фінансова звітність ВАТ "Кіровоградгаз" є консолідованою. Вона складена з фінансової звітності 
управлінь по експлуатації газових господарств, розташованих в районних центрах області, з 
використанням єдиної обраної політики для подібних операцій шляхом упорядкуваного додавання 
показників фінансової звітності управлінь. Основними клієнтами Товариства є абоненти 
Уітовоградської області.



»  >

8.2. Інформації! про обсмій виробництва та реалізації основних видів 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. грн.)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
транспортування 
природного газу, 

млн.м.куб
0 0.00 0.00 27,6 6936.00 34.00

2 постачання природного 
газу, млн.м.куб

0 0.00 0.00 20,05 960.00 4.00

3 скраплений газ, тис.т 0 0.00 0.00 0,809 4482.00 22.00

4 інші 0 0.00 0.00 0 8123.00 40.00

І



її : п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

2 3

матеріальні затрати 41.00

І  витрати на оплату праці 32.00

відрахування на соціальні заходи 12.00

амортизація 6.00

інші операційні витрати 9.00



Квартальна фінансова звітність

жємство

_ ериторія

І гізнізаційно- 
: : : :  за ф орма 

■ :с~оларювання

Орган
державного
Зиравління

: і  і :-::п о м іч н о ї  

ід л л ь н о с т і

§ :

Відкрите акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

пгніпія виміру
Адреса

Геседня кількість 
працівників

Дата(рік, місяць, 
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ 

за КВЕД

тис.грн. Контрольна сума
25006 м.Кіровоград Володарського, 67

2047

Баланс на 30.09.2012

КОДИ

30.09.2012

03365222

3510136600

231

6024

35.22

Актив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

І Необоротні активи

1-е і~гт:дтьні активи:

- 12,1 щудова вартість 010 305 207

• згрЕісза вартість 011 849 895

: гіг-:єна амортизація 012 544 688

Безшесіпеш капітальні інвестиції 020 3873 4986

Ікагает засоби:

- :зд^дз":за. вартість 030 152296 158375

- х я а Ш ' вартість 031 250223 264685

♦ДИИС 032 97927 106310

І«"іг:;— -:г:зі біологічні активи:

с ж ц ш -  залишкова) вартість 035 0 0

*І1В5ВИИ:5ЕЕ ззгтість 036 0 0

* ««діітжєед амортизація 037 0 0

Ь зг — сзхв: фінансові інвестиції:

зшшов>іспься за методом участі в капіталі інших
і д | у г ю і

040 0 0

■КЕШ фшЯЗРРВІ інвестиції 045 0 0

1 і г т : - : в£ дебіторська заборгованість 050 0 0

ІВ О : Д 5*2 _ ддишкова) вартість інвестиційної 055 0 0



Г ___  --------------------аег^хзмості

" : :  е : на вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

З т с  інвестиційної нерухомості 057 0 0

: лгнг :чені податкові активи 060 4587 4587

— *ЛЕ-1 065 0 0

і+т необоротні активи 070 0 0

Р*зніі при консолідації 075 0 0

! :н :то за розділом І 080 161061 168155

Оборотні активи

: і™ и г

Е іноеничі запаси 100 11017 12955

Г : т : чн: біологічні активи 110 12 12

гз2 Евершене виробництво 120 471 776

Ггпсва продукція 130 4 8

140 1174 1179

~еи:елі одержані 150 0 0

~е5лорська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- -нстз. реалізаційна вартість 160 54221 38574

-  пенв ієна вартість 161 54771 39110

~ геьерв сумнівних боргів 162 (550) (536)

Д е: перська заборгованість за рахунками:

- :г. бюджетом 170 141 1611

- : і  виданими авансами 180 4239 192

- :  нарахованих доходів 190 0 0

- : внутрішніх розрахунків 200 38369 3886

1 - -  поточна дебіторська заборгованість 210 2128 1442

Г :т :  чиї фінансові інвестиції 220 0 0

Р гс  _  :з: кошти та їх еквіваленти:

- з -атональній валюті 230 19418 4535

п ч .в к а с і 231 13 7

-  з - -земній валюті 240 0 0

Ь п і  ротні активи 250 5197 4370

У і ~: го за розділом II 260 136391 69540

В гтрати майбутніх періодів 270 187 158

Г Вао :-:іротні активи та групи вибуття 275 0 0

В ш к 280 297639 237853

П асив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

І К ваон л і капітал

■—їд і капітал 300 26300 26300

Ь м ш і  ззлггал. 310 0 0

(о



Дшгш овий вкладений капітал 320 0 0

1 чіп::: додатковий капітал 330 149965 153059

: ї ї .  с вшш капітал 340 96 96

Еегезіюділений прибуток (непокритий збиток) 350 -8739 -27381

Иигилачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Е чений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

гтичена курсова різниця 375 0 0

: - :  го за розділом І 380 167622 152074

- летка меншості 385 0 0

НЕ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Ьзсез печення виплат персоналу 400 18 39

(ічт—~ забезпечення 410 0 0

Г ~:2 страхових резервів 415 0 0

І : і  часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

Е огсуваний рядок -  з рядка 420 графа 4 Сума благодійної 
допомоги (421)

421 0

□ь ото за розділом II 430 18 39

11, Довгострокові зобов’язання

І̂ЕЛХГТрОКОВІ кредити банків 440 0 0

І-ч:: -овгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Е ^строчені податкові зобов’язання 460 0 0

Ьаг: 'овгострокові зобов’язання 470 0 0

> : - :  го за розділом III 480 0 0

Поточні зобов’язання

Е ::  ігкострокові кредити банків 500 0 10600

Е : ~ :чна заборгованість за довгостроковими 
арсс в'язаннями

510 0 0

І
Б еп е .и  видані 520 0 0

■ ге зго р с ь к а  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 27610 13468

1 зобов’язання за розрахунками:

~ : : держаних авансів 540 19633 31228

- :  ж д а е т о м 550 3458 610

- : гс забюджетних платежів 560 0 0

- ::і: .“твхування 570 1403 1026

- і  праці 580 3110 2272

- :  учасниками 590 0 0

і -- тг.шніх розрахунків 600 70159 25535

І и і : 5 ізання. пов'язані з необоротними активами та 
щі :: вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

■ їй  і: : .  чні зобов'язання 610 4626 1001

♦ а».: о  за розділом IV 620 129999 85740

в 1 і .їй майбутніх періодів 630 0 0



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
римітки П(С)БО №9 "Запаси". Облік дебіторської заборгованості

здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №10 
"Дебіторська заборгованість".
Станом на 30.09.2012 року баланс підприємства становить 
237 853 тис.грн, оборотні активи - 69 540 тис.грн., поточні 
зобов'язання - 85 740 тис.грн. Інші дані наведені в Балансі 
та Звіті про фінансові результати.

А.В. Сулімовський

Л.М. КравчукГоловний



Звіт про фінансові результати за квартал року
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період За попередній період

13 :  ход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
тс слуг) 010 368272 351984

~ : даток на додану вартість 015 59671 57092

-.лгшзний збір 020 0 0

025 4745 4598

- вирахування з доходу 030 0 37525

Частий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
р ш г , послуг) 035 303856 252769

Г: : .вартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 305414 247066

Бгловий прибуток:

Р “ГЛб\ТОК 050 0 5703

- ЗОТТОК 055 1558 0

і операційні доходи 060 1011 1215

У 7.4. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
гтгьськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
:„тьськогосподарської діяльності

061 0 0

Атзгіністративні витрати 070 10041 9538

Е трата на збут 080 0 0

операційні витрати 090 6377 19584

У 7.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
; ттьеькогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

птьськогосподарської діяльності
091 0 0

7 т 2нсові результати від операційної діяльності:

- 77 ИОуТОК 100 0 0

105 16965 22204

_: х 7*д від участі в капіталі 110 0 0

1-77: фінансові доходи 120 7 307

доходи 130 3355 3944

Етттуваний рядок -  з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний 
і  тшгодійною допомогою (131) 131 0

і  -2.НС0ВІ витрати 140 37 2

йгтрзти від участі в капіталі 150 0 0

Ь — і вігграти 160 1264 142

~ : :>ток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

£: -тисові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- 7770}Т0К 170 0 0

1- іж хок 175 14904 18097

7 ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
ш 7 7ереоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
ію стдок припинення діяльності

176 0 0

ІЬ



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

177 0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3755 2394

І  зхід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

-  прибуток 190 0 0

-збиток 195 18659 20491

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

; - витрати 205 0 0

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0

-Устка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 0 0

Р збиток 225 18659 20491

^Убезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній період

Матеріальні затрати 230 58067 40552

Е пірати на оплату праці 240 45171 38357

Нврахування на соціальні заходи 250 17010 14515

Амортизація 260 8957 7419

~шш операційни витрати 270 11862 24748

гВВОМ 280 141067 125591

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

ф  Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній період

Гередньорічна кількість простих акцій 300 105200000.000 105200000.000

Ггоригована середньорічна кількість простих акцій 310 105200000.000 105200000.000

Уз п и й  прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000

І  • зригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
ЇІЕНІЮ 330 0.00000000 0.00000000

і-зіден ди  на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки

Керівнш

Визначення фінансових результатів у бухгалтерському 
обліку проводиться відповідно П(С)БО №15 "Доходи", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 

'«Гр а  г ^ ? 9- 11-1999 року №290.

А.В. Сулімовський 

Л.М. КравчукГоловний бухгалтер /«' \іі



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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ВАТ "Кіровоградгаз" ведеться згідно наказу № 444 від 28.12.2011 року, в 
жому визначено основні підходи та методи ведення бухгалтерського обліку, передбачені 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме:

І - основними видами діяльності підприємства являються: транспортування природного газу, 
достачання природного газу споживачам, реалізація скрапленого газу, інша діяльність;
- методом амортизації рахувати прямолінійний метод з 1 квітня 201 Ір.згідно ст. 145.1.5.ПІ 
Податкового кодексу України.
- вибуття вартості запасів здійснювати за такою оцінкою: ТМЦ, зріджений газ, запасні частини, 
галиво - методом ФІФО згідно пункту 19 П(С)БО №9; готова продукція - нормативними
з жиратами; товари в торгівлі - цінами продажу.
- резерв сумнівних боргів визначати виходячи із платоспроможності окремих дебіторів 

вюквартально на дату балансу по мірі виникнення.
- в своїй роботі керуватись Положенням про облікову політику НАК "Нафтогаз України",
з атвердженого рішенням правління НАК ”Нафтогаз України” від 14 квітня 2010р. протокол №64.

Доходи від реалізації готової продукції, запасів, оборотних активів нараховуються на дату 
передачі покупцю ризиків і вигоди. Доход, зв'язаний із виконанням послуг, робіт визнається 
знходячи зі ступеня завершеності операцій на дату балансу за умови підписання акта виконаних 
робіт, послуг замовником. Доход від реалізації необоротних активів нараховується на дату 
передачі права власності шляхом державної перереєстрації, якщо це передбачено законодавством.

Витрати визначаються одночасно з визнанням доходів, для отримання яких вони 
здійснюються у відповідності з ПСБО 16.
И: виробничої собівартості відносяться прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; 
~=~ті прямі витрати, загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати класифікуються у 
зілповідності с п.15 ПСБО № 16, є постійними; розподіляються на кожний об'єкт витрат з 
з зікористанням бази розподілу пропорційно прямим експлуатаційним витратам по видам 
: :повної діяльності. Нерозподілені витрати включаються до собівартості реалізованої продукції. 
При упорядкуванні фінансових звітів межа істотності визначена у 1000 грн. 

ір р и  складанні консолідованої звітності Товариство дотримується вимог П(С)БО 20 " 
консолідована фінансова звітність", затвердженого Міністерством фінансів України від 
З 0 .07.1999р.№ 176. Фінансова звітність материнського та дочірнього підприємства складається за 

самий звітний період і на ту саму дату балансу. Консолідована фінансова звітність складається 
з-тяхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірнього підприємства до 
аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. Для відображення 
гїяансового стану та результатів діяльності групи враховуються особливості цієї господарської 
і виниці та зроблені коригування об'єднаних показників. Суть коригування така:

З активів материнського підприємства вилучається балансова вартість інвестицій у дочірнє 
підприємство, а із активів дочірнього підприємства - вилучається відповідна частина капіталу 
материнського підприємства
1 3 усіх показників розрахункових операцій материнського та дочірнього підприємства 
зглучається  сума внутрішньо групових операцій та внутрішньо групового сальдо.

Первісна вартість основних засобів формується по кожному об'єкту відповідно до п.7 
ПСБО № 7, у сумі більш 2500 грн., термін корисного використання яких більше одного року, 
-амортизація об'єкта основних засобів нараховується прямолінійним методом передбаченим 
задатковим законодавством з визначенням термінів корисного використання об’єкта основних 
засобів та класифікацією основних засобів на 16 груп. Ліквідаційна вартість основних засобів 
з арівнює нулю. Переоцінка 03 здійснюється на підставі п.16-21 ПСБО № 7 за умови відмінності 
справедливою вартості більш, ніж на 10 % від залишкової вартості. При вибутті основних засобів



сума дооцінки над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта включається до 
складу нерозподіленого прибутку одночасно зі зменшенням додаткового капіталу.

Інші необоротні матеріальні активи класифікуються у відповідності з п.10-14 ПСБО № 7 
. Малоцінні необоротні матеріальні активи - предмети терміном експлуатації більше року і 
вартістю до 2500 грн. Методи нарахування зносу: в розмірі 100 % вартості в першому місяці 
експлуатації.

Нематеріальні активи. Первісна вартість формується відповідно до п.11-18 ПСБО № 8. 
| Складається з ціни придбання, мита та ін. витрат, безпосередньо зв'язаних з його придбанням. 

Нарахування амортизації здійснюється відповідно ст. 145.1.1 Податкового кодексу України, з 
класифікацією на 6 груп із застосуванням прямолінійного методу.

Запаси. В бухобліку та звітності відображаються по найменшій із двох оцінок: по первісній 
вартості або чистій вартості реалізації. Вибуття запасів здійснюється за такою оцінкою:
- ТМЦ, запчастини, паливо, зріджений газ - методом ФІФО згідно пункту 19 П(С)БО №9. Товари
- за цінами продажу. Готова продукція - за нормативними витратами. Запаси, які 
використовуються в інших цілях, ніж передбачене пп.8.1 і 8.2. по середньозваженій собівартості.

Транспортно-заготівельні витрати складаються з витрат на оплату тарифів (фрахту) за 
зантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів до місця їх використання; з витрат 

К о  страхуванню ризиків транспортування запасів; з витрат по утриманню персоналу, зайнятого 
Заготівлею; ТЗВ узагальнюються на окремих субрахунках рахунків обліку запасів і щомісяця 

розподіляються пропорційно руху і залишкам запасів.
Грошовими коштами та їх еквівалентами вважати кошти на розрахунковому рахунку, у касі, у
дорозі.

Дебіторська заборгованість за продукцію, послуги, товари у відношенні якої існує
* непевність у її погашенні боржником включається в підсумок балансу по чистій реалізованій 
вартості, тобто після виключення резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів визначається 
виходячи із платоспроможності окремих дебіторів щоквартально на дату балансу по мірі 
виникнення.

Зобов'язання визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на 
дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду. Забезпечення нараховуються та признаються витратами ,якщо 
призначаються для фінансування конкретних проектів, майбутніх витрат. Резерв на оплату 
відпусток не нараховується.

Зідстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання визначаються згідно ПСБУ № 
Щ 7 станом на 31 грудня кожного року.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
Підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
ііяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
з артість і спосіб фінансування

За 9місяців 2012 року залишкова вартість основних засобів зросла на 6079тис.грн. за 
рахунок безкоштовного прийняття на баланс газопроводів та споруд на них, згідно рішень органів 
ісцевого самоврядування, та придбання транспортних засобів, машин, обладнання і малоцінних 

необоротних активів.
Товариством розроблено і реалізується ряд заходів, направлених на ефективне та ощадливе 

з ̂ користання природного газу усіма категоріями споживачів і у першу чергу -населенням.
' і зшим з таких заходів є оснащення житлового фонду лічильниками газу, де газ 
здкористовується на опалення приміщень. Починаючи з червня 2006 року і по сьогоднішній 
день у Кіровоградській області розроблена і впроваджується «Програма оснащення житлового 
іе'3 нду лічильниками газу».

План відновлення та розвиток державного майна на 9 міс.2012року складає 
:111тис.грн.(без ПДВ) в тому числі: на капітальний ремонт -  5454 тис.грн., план на капітальне



будівництво -3757тис.грн. Фактично виконано за 9 міс.2012р -  7871тис грн.. в т.ч. -  кап.ремонт -  
4839т.грн., кап.будівництво -3032тис.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. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 
інформацію 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 30.09.2012 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби на 
загальну суму 158375 тис. грн. по залишковій вартості. Основні засоби відображаються у звітності 
по фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення у 
відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Для 
своєчасного і достовірного відображення в обліку операцій по руху основних засобів, 
Товариством відкриті інвентарні картки типової форми №03-6, з відображенням в них необхідної 
'рформації. Мається коротка індивідуальна характеристика об'єкта, що включає кілька найбільш 
ажливих для даного об'єкта кількісних і якісних показників. Нарахування, та облік зносу 

Товариством в 2012 році проводилась згідно вимог Податкового кодексу ст. 145.1. Переоцінки 
об'єктів основних засобів в звітному році не проводились. Інвентаризація основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків проведена в повному обсязі.

Товариством згідно положень облікової політики встановлений вартісний критерій щодо 
відповідності придбання необоротних матеріальних активів до класу малоцінних необоротних 
матеріальних активів в розмірі 2500 грн., та встановлено 100-відсоткове нарахування зносу. 
Коефіцієнт зносу основних засобів на початок періоду складає 39,1 %, на кінець -  39,8 %

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства

Протягом 2012 року ВАТ "Кіровоградгаз" було сплачено штрафних санкцій на суму 1830тис. грн. 
Штрафні санкції нараховані НАК «Нафтогаз України» за несвоєчасну оплату отриманого 
природного газу на виробничо технологічні втрати та для населення.

інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Станом на 30.09. 2012 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби на 

загальну суму 158375тис. грн. по залишковій вартості. Основні засоби відображаються у звітності 
по фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення у 
відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Нарахування, та облік зносу Товариством в 2012 році проводилась згідно ст. .145.1. Податкового 
кодексу України. Переоцінки об'єктів основних засобів в звітному році не проводились.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Для розрахунку вартості чистих активів ВАТ "Кіровоградгаз" за попередній та звітний період
використовувалися "Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств", затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року
№48 5. Для визначення вартості чистих активів Товариства складався розрахунок за даними
5ухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2
'Баланс".
До складу активів, які приймаються до розрахунку, включаються:
• необоротні активи (залишкова вартість): нематеріальні активи, незавершене будівництво, 
основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції, довгострокова 
дебіторська заборгованість, інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові
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активи,
- оборотні активи: запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові 
зобов'язання, грошові кошти, інші оборотні активи,
- витрати майбутніх періодів.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
- довгострокові зобов'язання,
- поточні зобов'язання: короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями, видані векселі, кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги,
- поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з 
позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх 
розрахунків, інші поточні зобов'язання,
- забезпечення наступних виплат і платежів,
- доходи майбутніх періодів.
Висновок: Відповідно до Методичних рекомендацій по визначенню вартості чистих активів 
акціонерних товариств, чисті активи ВАТ "Кіровоградгаз" становлять 152074 тис. грн. Розмір 
чистих активів Товариства більше статутного фонду на 125774 тис. грн. , що свідчить про 
дотримання вимог ст.155 Цивільного Кодексу України.

Баланс ф.1.
Станом на 01.09.2012 року актив балансу складає 237853 тис.грн., в т.ч. необоротні активи - це 
основні фонди, залишкова вартість яких становить 158375тис.грн. в порівнянні на початок року 
зросли на 6079 тис.грн. за рахунок придбання обладнання та автотранспорту, безкоштовного 
прийняття на баланс газопроводів .
Виконано капітальних вкладень на суму 12469 тис.грн. (при річному плані 10198 тис.грн.).
Введено в експлуатацію основні засоби на суму 11237 тис.грн.
Оборотні активи становлять 69540 тис.грн., з них станом на 30.09.2012 року
- виробничі запаси в загальній сумі складають12955тис.грн., в порівнянні з минулим роком 
збільшились на 1938 тис.грн., в тому числі залишки матеріалів - 11628тис.грн., паливо - 249 
тис.грн., запасні частини - 361 тис.грн., МШП - 529 тис.грн. Крім того, на балансі рахуються 
товари на суму 1179 тис.грн. та незавершене виробництво на суму 776 тис.грн. та готова 
продукція на суму 8тис.грн.
- дебіторська заборгованість по ВАТ "Кіровоградгаз" склала - 45705тис.грн.
Попередня оплата постачальникам за природний газ склала - 192 тис.грн.

чфіа 30.09.2012 року власний капітал зменшився на 15548 тис.грн. і станом на 1 жовтня 2012 року 
складає 152074 тис.грн. за рахунок безкоштовного прийняття на баланс газопроводів.
Непокритий збиток склав на кінець року 27381тис.грн.
Кредиторська заборгованість перед постачальниками за отриманий природний газ склала 25535 
тис.грн., зменшилась в порівнянні з минулим роком на 44624 тис.грн., в зв’язку з погашенням, а 
також кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги 13468 тис.грн. в порівнянні з 
минулим роком зменшилась на 14142грн. та отримані аванси - 31228 тис.грн, збільшилась в 
порівнянні з минулим роком на 11595 тис.грн. На кінець року зменшилась заборгованість по 
розрахункам:
- з бюджетом на 2848 тис.грн. за рахунок сплати податку на прибуток та ПДВ згідно декларації,
- з оплати праці зменшилась заборгованість на 838 тис.грн.
- із внутрішніх розрахунків зменшилась заборгованість на 44624тис.грн. в зв’зку з погашенням.

Звіт про фінансові результати ф.2.
За 9 місяців 2012 року від основної діяльності підприємство отримало збиток в сумі - 

18659 тис.грн, при цьому загальні доходи від основної діяльності складають -309065тис. грн., 
затрати- 323969 т. грн.; в тому числі: інші операційні доходи -  1847 тис.грн.; в тому числі дохід 
від реалізації оборотних активів - 1216тис.грн., інші доходи від безоплатно отриманих основних

а



фондів - 3344т.грн;. грн., інші операційні витрати - 7213тис.грн., з них реалізація оборотних 
активів - 953тис.грн., інші витрати операційної діяльності -4474 тис.грн., визнані штрафи, пені, 
неустойки -1789 тис.грн.
В тому числі інші операційні витрати:

- матер. допомога, одноразові премії та інші виплати згідно колдоговору -1323 т.грн
- нарахування на виплати - 456 тис.грн
- утримання легкового транспорту -  169тис.грн.

- мобільний зв’язок - 132 тис.грн.
- благодійна допомога - 35 тис.грн.
- відрахування профкому - 529тис.грн.

Результати по видам діяльності, що відображаються в формі №2 рядки 035,040+070.
____________ (тис, грн.)_______

Прир. газ Зрідж. газ Інша діяль-ть Всього
Доходи 276403 11161 16292 303856
Витрати 289169 12307 13979 315455
Результат 12766 -1146 2313 11599
Рентабельність -11 -9 17 -8

Отриманий збиток від звичайної діяльності до оподаткування по формі №2 складає 
14904тис.грн, крім того нараховано податок на прибуток в сумі 3755 тис.грн. Загальний 
збиток складає 18659 тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів ф.З
За 9 місяців 2012року від реалізації природного газу населенню та бюджетним установам на 

транзитний рахунок отримано -214244 тис.грн. з них перераховано згідно алгоритму НАК 
[ «Нафтогаз України» -107993тис.грн., ДК Укртрансгаз» - 14866тис.грн., залишено в розпоряджені 

ВАТ -  93260тис.грн.
Від реалізації природного газу підприємствам ТКЕ та іншим промисловим споживачам на 
транзитний рахунок отримано - 57206,7тис.грн.з них перераховано згідно алгоритму НАК 
«Нафтогаз України» по підприємствам ТКЕ -  8811,4тис.грн. іншим постачальникам -  
42211,7тис.грн. за інші пром.підприємства., ДК «Укртрансгаз»-851,1тис.грн. залишено в 
розпоряджені ВАТ - 6073,3 тис.грн.

Закуплено зрідженого газу -  1,891тн. на суму 4912тис. грн., який реалізовано на суму 
М 1161тис.грн., витрачено на власні, технологічні потреби - 21тис.грн. та ПММ на суму 

6175тис.грн
За 9 місяців 2012 року нараховано податків -37100тис.грн., які сплачено до бюджету 
в тому числі
ПДВ : нараховано -22747 тис. грн.,
податок на прибуток : нараховано -3755 тис. грн.,
податок з доходів фізичних осіб - 6642тис.грн. сплачено в повному обсязі.

- цільова надбавка на природний газ - нараховано 4745тис.грн.
За 9 місяців 2012року нараховано заробітної плати 45171тис.грн., яку виплачено своєчасно та в 
повному обсязі.

Звіт про власний капітал ф.4
На 30.09. 2012 року власний капітал зменшився на 15548 тис.грн. і станом на 01.10.2012 року 
складає 152074 тис.грн. за рахунок збільшення збитків в залежності від зменшення доходів в 
літній період. Статутний капітал Товариства становить 26 300 000 гривень поділений на 105 200 
000 простих іменних акцій номінальною вартість 0,25 грн.


