
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) 

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

«Кіровоградгаз» 

2. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

03365222 

4. Місцезнаходження 

Кіровоградська , Кiровоградський, 25006, м.Кiровоград, вул.Володарського, 67 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0522 24 48 60;   0522 22 95 13 

6. Електронна поштова адреса 

getman@kirgas.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №81 
  

29.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній www.kirgas.com в мережі 29.04.2014 



сторінці Інтернет 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

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

покриттям 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

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

року 

 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. 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) 

 

33. Примітки 

ВАТ "Кiровоградгаз" не проводило оцiнку кредитного рейтингу 

Товариства або цiнних паперiв. Товариство на протязi 2013 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 2013 роцi загальнi збори акцiонерiв не скликалися та не проводилися. 

Дивiденди в 2013 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 2013 роцi не виникала.  

Товариство не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi, так як не 

випускало цiльовi облiгацiї. 

Вiдповiдно до пп.5 глави 4 роздiлу 3 Положення про порядок розкриття 

регулярної рiчної iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю в 

додатку 38 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. 

В 2013 роцi акцiонерним товариством проведенi заходи по 

дематерiалiзацiї цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" листом вiд 01.10.2013 року 

повiдомило Товариство про завершення дематерiалiзацiї випуску простих 

iменних акцiй ВАТ "Кiровоградгаз". 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кіровоградгаз» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №076474 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.01.1992 

4. Територія (область) 

Кіровоградська  

5. Статутний капітал (грн) 

26300000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

51 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1895 

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

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

42.21 Будiвництво трубопроводiв 

10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв, якi 

сликаються не рiдше одного разу на рiк. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв створено Наглядову раду. Правлiння акцiонерного 

товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною 

дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-

господарську дiяльнiсть Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26005000051998 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

немає 



5) МФО банку 

0 

6) поточний рахунок 

0 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Лiцензiя на постачання природного газу, газу 

(метану) вугiльних родовищ за регульованим 

тарифом 

серiя АВ 

№ 527133 
23.03.2010 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

23.03.2015 

Опис 
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Лiцензiя на розподiл природного, нафтового газу та 

газу (метану) вугiльних родовищ 

серiя АВ 

№ 527132 
23.03.2010 

Нацiонельна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

23.03.2015 

Опис 
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз 

створенням об'єктiв архiтектури 

серiя АВ 

№ 555345 
23.09.2010 

Мiнiстерство 

регiонального 

розвитку та 

будiвництва 

України 

09.09.2015 

Опис 
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

2940.08.30-

40.20.2 
23.10.2008 

Державний 

комiтет України з 

промислової 

безпеки, охорони 

працi та гiрничого 

нагляду 

08.10.2013 

Опис 
Товариство планує продовжити термiн дiї виданого 

дозволу. 

  

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними 

закладами, пов'язаних з одержанням 

професiйноїосвiти 

серiя АВ 

№ 552448 
23.08.2008 

Мiнiстерство 

освiти i науки 

України 

26.05.2015 

Опис 
Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 



(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.01.2013 01.01.2013 Гетман Ольга Павлiвна 

Опис Внесенi змiни до штатного розпису ВАТ «Кiровоградгаз» та введена посада 

корпоративного секретаря Товариства, на яку з 01 сiчня 2013 року обрано Гетман 

О.П. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Попереднє мiсце роботи Гетман О.П.-начальник вiддiлу корпоративних прав та 

роботи з акцiонерами  

ВАТ "Кiровоградгаз". 

 

IV. 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 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Державний комiтет України 

по нафтi i газу 
0 

01000 м.Київ 

вул.Артема, буд.60 
0 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Воронiн Iгор Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займав Голова 

Наглядової ради, акцiонерне товариство не має. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сабiров Ельдар Муллаханович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займав член Наглядової 

ради, акцiонерне товариство не має. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Величко Юрiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

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. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 



Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Назаренко Сергiй Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

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. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Фабрика Анатолiй Степанович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1940 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

41 

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. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 жо чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ященко Iгор Ярославович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Генеральний директор АТВТ "Укрлiфт". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.10.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 



9) 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. 

1) посада 

Член правлiння, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кравчук Лiдiя Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Середня спецiальна. Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

02.04.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiняйло Борис Гнатович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови правлiння по питаннях землекористування та соцiальних питаннях ВАТ 

"Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.10.2011 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Нiколаєнко Валерiй Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

22 

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. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

02.04.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Петровський Андрiй Юлiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту з основної виробничої дiяльностi ВАТ "Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.10.2011 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Стойко Анатолiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Провiдний контролер-ревiзор КРУ в Кiровоградськiй областi. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

02.04.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стрижак Володимир Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 



1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний контролер-начальник вiддiлу контролю технiчного стану систем газопостачання 

ВАТ "Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.10.2011 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сулiмовський Андрiй Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 



14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник Олександрiйського управлiння з експлуатацiї газового господарства ВАТ 

"Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

02.04.2004 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шарандак Руслан Валентинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

В.о. начальника управлiння фiнансiв ВАТ "Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



19.10.2011 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Клименко Лариса Степанiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

37 

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. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.04.2003 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Занкович Iван Йосипович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

В.о. начальника Долинського управлiння по експлуатацiї газового господарства ВАТ 

"Кiровоградгаз". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.04.2003 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шляховський Анатолiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник дiльницi ТОВ ВКФ «РВК-Плюс». 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.04.2003 до чергових загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 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. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової ради 

Воронiн Iгор 

Павлович 
д/н   1000 0.0010 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 0.0010 1000 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Назаренко Сергiй 

Леонiдович 
  3091484 2.9387 3091484 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Фабрика 

Анатолiй 

Степанович 

  3516 0.0033 3516 0 0 0 

Голова правлiння 
Ященко Iгор 

Ярославович 
  9100 0.0087 9100 0 0 0 

Член правлiння, 

головний 

бухгалтер 

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 

Член правлiння 
Шарандак Руслан 

Валентинович 
  312 0.0003 312 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Клименко Лариса 

Степанiвна 
  40 0.000038 40 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Занкович Iван 

Йосипович 
  1612 0.0015 1612 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Шляховський 

Анатолiй 

Iванович 

  34808 0.0331 34808 0 0 0 

Усього 3148398 2.9929 3148398 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

НАК "Нафтогаз 

України" 
20077720 

01001 Україна Київська 

д/н м.Київ 

вул.Б.Хмельницького, 6 

25.02.1998 53652002 51.0 53652002 0 0 0 

ТОВ Iнвестицiйна 

компанiя 

"Фiнлекс-Iнвест" 

20036655 

01015 Україна Київська 

д/н м.Київ 

вул.Московська, 46/2, 

пов.17, оф.9 

26.05.2003 34443681 32.74 34443681 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 88095683 83.74 88095683 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Нацiональний депозитарiй України створено у вiдповiдностi з 

Законом Укрїини «Про Нацiональну депозитарну систему та 

особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» для 

забезпечення функцiонування единої системи депозитарного облiку. 

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiссiєю по цiнним паперам та 

фондового ринку зареєстрованi наданi Публiчним акцiонерним 

товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила 

Центрального депозитарiя цiнних паперiв (рiшення Комiссiї вiд 

01.10.2013 № 2092). 

В своїй жiяльностi ПАТ "НДУ керується даними Правилами. Лiцензiя 

на депозитарну дiяльнiсть вiдсутня. 

З ПАТ "НДУ" укладено договiр №Е-6057 вiд 24.05.2013 року про 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "Кiровоградгаз" та договiр 

№ОВ-3340 вiд 28.01.2014 року про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий дiм" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21665382 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/н м.Київ вул.Борисоглiбська, буд. 5, лiтера 

А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АЕ №263457 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 593-10-36 

Факс 044 593-10-36 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис АБ "Клiринговий дiм" здiйснює депозитарну дiяльнiсть на фондовому 

ринку, а саме: депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

З АБ "Клiринговий дiм" укладено договiр №Е-46 вiд 19.06.2013 року 

про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї 

випуску цiнних паперiв ВАТ "Кiровоградгаз". 



 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АВ №594446 

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 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34013943 

Місцезнаходження 6105 Україна Харківська д/н м.Харкiв вул.Полтавський шлях, 56, офiс 

809 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№3727 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

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 20.12.2013 року. 

Товариство має свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв, яке чинне до 24.02.2016 року. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.06.2013 785/1/04 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

ISIN: UA 

4000168934 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 105200000 26300000 100 

Опис 

Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму (протокол 

засiдання Наглядової ради № 3 вiд 22 травня 2013р.). Акцiонерним товариством проведенi всi передбаченi законодавством заходи по 

дематерiалiзацiї цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" листом вiд 01.10.2013 року повiдомило 

Товариство про завершення дематерiалiзацiї випуску простих iменних акцiй ВАТ "Кiровоградгаз". 

Цiннi папери Товариства перебувають у бiржовому списку фондової бiржi ПФТС. Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї акцiй та викупу 

акцiй власного випуску не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

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 31.12.2013 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. 

Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення про переведення випуску акцiй 

Товариства у бездокументарну форму (протокол засiдання Наглядової ради № 3 вiд 22 травня 

2013р.). Акцiонерним товариством проведенi всi передбаченi законодавством заходи по 

дематерiалiзацiї цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" листом вiд 01.10.2013 року повiдомило Товариство про завершення дематерiалiзацiї 

випуску простих iменних акцiй ВАТ "Кiровоградгаз". 

  

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. 

  



1.Чисельнiсть. 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу товариства за 2013 рiк складає 1895 

осiб, що на 156 осiб (або 7,6%) менше нiж у вiдповiдному перiодi 2012 року та на 149 осiб (або 

7,3%) менше показникiв, передбачених планом. 

Зменшення чисельностi працiвникiв за 2013 рiк, в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2012 року, 

пов’язане з реорганiзацiєю окремих вiддiлiв та служб товариства ВАТ «Кiровоградгаз» 

(скорочення штату працiвникiв), а також скорочення (iз-за наслiдкiв загальної економiчної кризи ) 

розмiру грошового забезпечення у 2013 роцi збiльшило плиннiсть працiвникiв (прийнято 

працiвникiв 137 осiб, вибуло на пiдприємствi за 2013 рiк 364 особи). Чисельнiсть персоналу 

вимушено знизилася. 

Вiдхилення чисельностi вiд планових показникiв пов’язано з тим, що в 2013 роцi планувалось 

поетапне вiдновлення чисельностi до нормативної, обслуговуючого газопроводи персоналу 

вiдповiдно до вимог Правил безпеки в газопостачаннi, на вимогу iнспекцiї Держгiрпромнагляду 

України.  

Змiни чисельностi працiвникiв вiдбулися через такi фактори: 

 

у транспортуваннi природного газу 

•Збiльшення розподiльчих газопроводiв на 36,7 км , 0,8(%), 

•Збiльшення дворових вводiв 40,4 км , 1,3(%), 

•Кiлькiсть ГРП на рiвнi попереднього перiоду 2012 року, збiльшення ШГРП на 29од., 2,1 (%), ДРТ 

на 224 од., 2(%).  

 

у постачаннi природного газу 

•Збiльшення кiлькостi газифiкованих квартир на 1310 од.,0,5 (%) 

•Збiльшення кiлькостi газифiкованих промпiдприємств на 43 од.,1,3 (%), комунально-побутових 

пiдприємств на рiвнi попереднього перiоду 2012 року 43 од., 1,3 (%); 

•Збiльшення кiлькостi внутрiшньо будинкового обладнання на 11336 од., 2,2 (%). 

За рахунок зменшення обсягiв товарного газу на транспортування та обсягiв на постачання 

природного газу та дотримання виробiтку на одного працюючого на рiвнi минулого перiоду, 

зменшена чисельностi працiвникiв, якi виконують послуги транспортування природного газу 

розподiльчими трубопроводами та постачання природного газу. 

 

у iншiй дiяльностi 

•Зменшення обсягiв виконання робiт та надання послуг на 5370 тис. грн., 20%. 

В зв’язку iз зменшенням обсягiв робiт - зменшена чисельнiсть працюючих , щоби виробiток на 

одного працюючого в порiвняннi з попереднiм перiодом не зменшився. 

у реалiзацiї зрiдженого газу 

•Зменшення обсягiв реалiзацiї зрiдженого газу на 1324 т, або 43,5 %.  

Причини падiння обсягiв реалiзацiї скрапленого газу: 

-неможливiсть придбання необхiдної (достатньої) кiлькостi скрапленого газу для потреб населення 

областi на аукцiонах. 

Причини зниження доходiв вiд реалiзацiї скрапленого газу: 

- невiдшкодування рiвня роздрiбної цiни на газ скраплений для населення обґрунтованих 

фактичних витрат пiдприємства. 

Середньооблiкова чисельнiсть апарату пiдприємства за 2013 рiк складала 254 осiб, що на 8 осiб 

(або 3,1%) менше нiж у вiдповiдному перiодi 2012 року та на 12 осiб (або 4,5%) менше показникiв, 

передбачених планом. 

Зменшення планової та фактичної чисельностi пiдприємства в 2013 роцi, в порiвняннi з 2012 

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 2013 рiк порiвняно з 2012 роком 



зменшився на 6436,8 тис. грн. або на 10,7%, та на 4327,9 тис. грн. (або 7,4%) менше показникiв, 

передбачених планом. 

Це пов’язано iз: 

•зменшенням облiкової чисельностi працiвникiв; 

•перехiд пiдприємства з травня мiсяця по вересень мiсяць 2013 року на режим скороченого 

робочого тижня (в зв’язку iз зменшенням обсягiв робiт, що призвело до зменшення доходiв 

пiдприємства та надходжень грошових коштiв на його рахунки). 

Середня зарплата штатних працiвникiв за 2013 рiк складає 2380 грн., що на 81 грн. або 3,3 % 

менше нiж за 2012 рiк та 0,1% менше показникiв, передбачених планом. 

За 2013 рiк середня зарплата працiвникiв товариства у 1,95 рази перевищувала розмiр 

прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб (1218 грн.) та у 1,95 рази 

перевищувала розмiр мiнiмальної заробiтної плати (1218 грн.). 

 

3. Кадрова програма емiтента. 

Згiдно листа ДК „Газ України” № 22 вiд 21.09.2001р. „Про навчання працiвникiв апарату ДК „Газ 

України” ВАТ „Кiровоградгаз” намагається дотримуватись 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. 

  

Згiдно рiшення загальних зборiв членiв Асоцiацiї, ВАТ "Кiровоградгаз" прийнято в Асоцiацiю 

дiлового спiвробiтництва пiдприємств - учасникiв газового ринку (протокол №1вiд 12 березня 

2001 року). 

  

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями. 

  

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 

Товариства не надходило. 

  

Облiкова полiтика ВАТ "Кiровоградгаз" ведеться згiдно наказу № 76 вiд 28.02.2013року, 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 вантажно-

розвантажувальнi 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. 

  

Акцiонерне 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. 

Станом на 01.01.2014 року по Кiровоградськiй областi газифiковано природним газом: 7 мiст,19 

селищ мiського типу, 219 сiл iз 928 населених пунктiв ( 26,2 %). 

Газозабезпечення населення областi здiйснюється газопроводами загальною протяжнiстю 

8147,819 км. (розподiльчi газопроводи та газопроводи-вводи). Всього в областi природним газом 

забезпечено 245 506 будинкiв та квартир. 

Газопроводи ( розподiльчi), км. 4897,697 

З них на балансi ВАТ, км. 4583,051 

В тому числi полiетиленових, км 1664,189 

Газопроводи вводи , км . 3250,122 

ГРП та ШГРП, шт. 1725 

з них на балансi ВАТ, шт. 1275 

СКЗ , шт. 553 

Газифiковано квартир природним газом, кв. 245 506 

в тому чистi в сiльськiй мiсцевостi, кв. 41823 

Встановлено лiчильникiв газу, шт. 211944 

в тому числi по Програмi, за рахунок амортвiдрахувань та за рахунок структури тарифу, шт.23159 

Встановлення газового обладнання, шт. 523 817. 

З метою забезпечення безперебiйного та безаварiйного газопостачання споживачiв, зменшення 

втрат природного газу, протягом 2013 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 01.01.2014 року було виконано комплекс запланованих робiт по утриманню систем 

газопостачання областi за вказаний перiод.  

Обстеження приладовим методом контролю газових мереж (перевiрка герметичностi iз 

застосуванням лазерної системи виявлення метану), при цьому , аварiйно небезпечних 

газопроводiв не виявлено, км - 5181,638 



Проведено комплексне технiчне обстеження пiдземних газопроводiв,км - 1191,221 

Реконструкцiя ШРП ( замiна) , шт. - 11 

Проведено капiтальний ремонт ГРП,ШРП : 

- будiвлi, шт. 7 

- обладнання , в тому числi теледиспетчеризацiя, шт. 16 

- капiтальний ремонт заземлення ,шт. 12. 

Капiтальний ремонт УКЗ ( установок катодного захисту): 

ремонт анодних зон, шт. 29 

замiна станцiй катодного захисту,шт. 24 

капiтальний ремонт протекторного захисту, шт. 76 

капiтальний ремонт захисного заземлення СКЗ, шт. 9. 

Кiльцювання газових мереж, км. 1,571 

Виконано пофарбування надземних газопроводiв, км. 13,523 

Виявлено та усунено пошкодження iзоляцiйного покриття на пiдземних газопроводах, км. 0,222 

Виконано замiну: 

- дiлянок газопроводiв, км. 1,637 

- засувок на газопроводах, шт. 53. 

  

За перiод 2013 року залишкова вартiсть основних засобiв зросла на 13539тис.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 2013рiк складає - 25131тис.грн. в тому числi: 

на капiтальний ремонт – 8885 тис.грн., план на капiтальне будiвництво – 16246тис.грн. Фактично 

виконано – 27371тис грн.. в т.ч. – кап.ремонт – 7788т.грн., кап.будiвництво -19583тис.грн. 

  

данi вiдсутнi 

  

Станом на 01 сiчня 2014 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну 

суму 179425 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 2013 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. 

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 39,8 %, на кiнець – 41,4 %. 



 

Згiдно плану капiтального будiвництва на 2013 рiк ВАТ «Кiровоградгаз» передбачено 16246 тис. 

грн. з них на капiтальне будiвництво 7494тис. грн.  

Для забезпечення безаварiйного та безперебiйного постачання газом на проблемних дiлянках 

газопроводiв, для вирiвнювання тиску в газопроводах виконано кiльцювання газових мереж, та 

додатково встановленi ШГРП i введено 1,07 км газових мереж, що покращило систему 

газопостачання в цiлому. В Кiровоградськiй областi за 2013 рiк встановлено i замiнено -7248 шт. 

З метою усунення розбалансування газу, та контролю за використанням природного газу у 2013 

роцi було встановлено один новий вузол облiку в сiльськiй мiсцевостi .на суму - 37тис.грн. 

У цьому роцi впроваджено на ГРП в м Кiровоградi комплект телемеханiки для контролю 

параметрiв ГРП (недопущення виникнення аварiйних ситуацiй) на суму -300 тис.грн., а також 

впроваджено систему захисту ГРП вiд несанкцiонованого доступу на суму -39 тис.грн.  

У 2013 роцi ВАТ «Кiровоградгаз розпочав реконструкцiю будiвництво адмiнiстративної будiвлi 

(абонентського вiддiлу) Знам"янського УЕГГ будiвництво швидкомонтованої будiвлi, де був 

виконаний комплекс робiт фундаменти, монтаж каркасу будiвлi, вiкна, покрiвля, i розпочатi 

внутрiшньо-оздоблювальнi роботи. 

У 2013 роцi впроваджено систему приєднання це – надання газотранспортним пiдприємством 

послуги Замовнику, щодо фiзичного пiдключення об’єкту системи газопостачання Замовника до 

газових мереж на суму 2284 тис.грн 

У 2013 роцi також iнвестицiї були направленi на придбання i замiну обладнання: 

- на замiну зношеного i списаного автотранспорту, придбано - 9 од. транспорту  

- придбання i замiну приладiв iнструментiв  

- замiну комп’ютерної технiки, друкувальних пристрої, устаткування зв’язку. 

Капiтальнi ремонти за рахунок капiтальних iнвестицiй план -1597 тис.грн 

- на ремонт i замiну газових мереж 

- на нежитловi будiвлi  

- на автотранспорт 

- на обладнання. 

План на 2014 рiк складає 21974 тис.грн в тому числi: 

- капiтальне будiвництво 14020 тис.грн  

- придбання i замiну обладнання-4646 тис.грн. 

- капiтальний ремонт 2236 тис.грн.  

- необоротнi матерiальнi активи -240 тис.грн 

- нематерiальнi активи-832 тис.грн. 

У 2014 роцi потребують вирiшеня наступнi екологiчнi питання: 

- отримання документiв, у яких обгрунтовуються обсяги викидiв, для отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами; 

- страхування об’єктiв пiдвищеної небезпеки. 

  

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. 



  

Протягом 2013 року ВАТ "Кiровоградгаз" було сплачено штрафних санкцiй на суму 770тис. грн. 

Штрафнi санкцiї нарахованi НАК «Нафтогаз України» за несвоєчасну оплату отриманого 

природного газу на виробничо технологiчнi втрати та для населення. 

  

У 2013 роцi Товариство не залучало грошовi кошти шляхом здiйснення додаткової емiсiї акцiй чи 

випуску облiгацiй. 

В поточному роцi ВАТ «Кiровоградгаз» в серпнi мiсяцi заключило в банкiвськiй установi в АТ 

«Дельта банк» договiр кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом кредитування 15000 тис.грн. 

Отриманi кошти використанi на оплату природного газу та фiнансування виробничих потреб. 

Станом на 1.01.14 заборгованiсть по кредитам склала 15000 тис.грн.  

За сiчень-грудень 2013 року в цiлому по ВАТ погiршилось спiввiдношення мiж поточними 

активами та зобов'язаннями, що пiдтверджує коефiцiєнт покриття: на кiнець перiоду на 1 грн. 

поточних зобов'язань припадає 0.82 грн. поточних активiв. 

Зменшення даного показника на протязi перiоду склав 0.15 од. 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на кiнець року склав 0.74 одиниць (при нормативному значеннi 

0,6-0,8). 

Зменшення коефiцiєнта за перiод склало 0,13 одиниць, в порiвняннi з початком року. 

Порогове значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi знаходиться в межах >0 , на кiнець перiоду 

його значення склало 0,302 одиниць, зниження 0,119 одиниць. 

На протязi перiоду чистий оборотний капiтал зменшився на 28801 тис.грн. проти минулого року i 

склав станом на 1 сiчня 2014 року -32216 тис.грн. 

За 12 мiсяцiв 2013 року коефiцiєнт фiнансування мав тенденцiю до зростання, в порiвняннi з 

сiчнем-груднем мiсяцями минулого року його значення збiльшилось на 0,17од. 

При пороговому значеннi >0,1 на протязi перiоду коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними 

засобами мав значення вiд -0.0287 до -0,01716, при пороговому значеннi >0.1 

Коефiцiєнт манвренностi на протязi кварталу змiнився з -0.0260 до 0.2073. 

  

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. 

  

Перспективнi плани розвитку товариства на 2014 рiк включено до iнвестицiйної програми на 

2014рiк, схваленої Постановою НКРЕ України вiд 26.12.2013р. №1726. На 2014 рiк iнвестицiйною 

програмою передбачено капiтально вiдремонтувати 22,355 км розподiльних газопроводiв, 

виконати 3,577км закiльцiвок газових мереж, капремонт будiвель та обладнання 17 ГРП, виконати 

замiну морально застарiлих та зношених елементiв газопостачання ( ШРП, засувки, СКЗ, контури 

заземлення та блискавкозахисту ) у кiлькостi 51 од., придбання та введення в експлуатацiю 35 

газоаналiзаторiв, 10 високочутливих пошукових приладiв, встановити та ввести в експлуатацiю 

теледиспетчеризацiю ( систему контролю за станом газорегулюючого обладнання в ГРП) на 49 

ГРП, та iн. 

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. 

  

З метою покращення якостi обслуговування розподiльних мереж та дворових вводiв товариство у 

2013 роцi перейшло 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”.В 2013 роцi придбано та 

впроваджено пересувну лабораторiю для огляду та тестування газових мереж “VSR DIGITEC 

Inspectra” та лазерний детектор метану RLMD, за допомогою яких стало можливим проведення 



надтрасового обстеження газових мереж в повному обсязi напротязi одного року та виявлення 

витокiв газу метану, якi не вiдчуваються переносними пошуковими приладами.  

ВАТ “Кiровоградгаз” являється третiм в Українi по впровадженню пересувної лазерної 

лабораторiї, та увiйшов до трьохсот пiдприємств в свiтi, що надiйно експлуатує подiбне 

обладнання. 

- лазерний детектор метану RLMD - дає змогу виявити газ метан на вiдстанi до 46 м в важко 

доступних мiсцях та всерединi примiщень через заскленi вiконнi пройоми.  

Станом на 01.01.2014р. По Кiровоградськiй областi проведено комплексне приладове обстеження 

5181,638 км розподiльних газопроводiв, при цьому виявлено 38 витокiв газу та 3 несанкцiонованих 

приєднання до газових мереж.  

Для пiдвищення рiвня технiчного забезпечення експлуатацiйних служб товариством проводиться 

придбання сучасних приладiв пошуку витоку газу, сучасних засобiв електронного зв’язку, 

архiваторiв запису мови. 

За 2013 рiк по ВАТ «Кiровоградгаз» придбано та впроваджено, згiдно плану, наступнi прилади: 

1. Варiотик 480 2 шт. 

2. Прилад СТХ-17-80 73 шт. 

3. Газоаналiзатор JL-269 115 шт. 

4. Унiверсал 911-М4 1 шт. 

5. Дозор - С-П 9 шт. 

6. Газоаналiзатор на 4 газа «Ventis MX 4» 10 шт. 

7. Повiрочний комплект для повiрки приладiв Qumat-110 1 шт. 

8. Прилад RLMD 1 шт. 

9. Стацiонарна радiостанцiя Motorola GM-360 2 шт. 

10. Мобiльнi радiостанцiї Canwed TK- 3307 3 шт. 

11. Лабораторiя для огляду та тестування мереж VSR DIGITEC Insprectra ( лазерний ) 1 шт. 

За 2013 рiк зменшилась кiлькiсть витокiв газу в зв'язку з тим, що всi бригади, якi займаються 

обслуговуванням газових мереж, забезпеченi переносними витокошукачами типу «JL-269» з S 

подiбною трубкою, за допомогою яких виявляються навiть незначнi витоки газу на системах 

газопостачання.  

Слiд звернути увагу, що додаткова гнучка трубка приладу допомагає виявити витоки газу у важко 

доступних мiсцях. Газоаналiзатор розрахований для користування при виявленнi витокiв на 

газопроводах рiзного типу конструкцiй. При виявленнi витокiв на газопроводах мильною 

емульсiєю не було досягнуто таких результатiв, як при використаннi витокошукачiв. 

Побудовано учбовий полiгон, що дає змогу проводити випробування пошукових приладiв, 

проводити тренувальнi заняття по визначенню пошкодження iзоляцiйного покриття газових 

мереж. 

Виконано роботи по електрифiкацiї газорегуляторних пунктiв та вiдкрито облiк електроенергiї на 

10 ГРП . 

Проведено замiну станцiй катодного захисту на СКЗ нової модифiкацiї ВОПЕК-1,2 у кiлькостi 24 

шт. 

Внаслiдок перерахованих заходiв по пiдвищенню ефективностi роботи засобiв електрохiмзахисту, 

споживання електроенергiї зменшилося вдвiчi. 

Заходи щодо ефективного використання автотранспорту та економiї ПММ 

- Розраховано, схвалено та доведено до УЕГГ лiмiти на використання палива на транспортi. 

Запроваджено щомiсячний контроль дотримання лiмiту ПММ. За результатами року скорочено 

використання порiвняно з 2012 роком: 

•скрапленого газу на 31% ; 

•бензину на 16%; 

•дизельного палива на 21%; 

•масла на 45%. 

Значно скоротилися витрати коштiв на запаснi частини.  

За 12 мiсяцiв 2013 року витрати по областi склали 1244,998тис.грн., орiєнтовно на один 

автомобiль за рiк використано 4,3тис.грн. 



За 2012 рiк витрати на запаснi частини склали 1991,174тис.грн ( 6,6тис.грн.на один автомобiль).  

Порiвняно з 2012 роком витрати на один автомобiль скоротилися на 2,3тис.грн. 

Для забезпечення мiнiмiзацiї витрат всiх видiв ресурсiв, в тому числi ПММ, управлiнням та 

дiльницям ВАТ «Кiровоградгаз», в користуваннi яких знаходиться автотранспорт, виникла 

необхiднiсть замiни великовагового неефективного у експлуатацiї та нерентабельного при 

ремонтах та вiдновленнi Г-53, Г-52, ЗIЛ-130, ЗIЛ-131 на бiльш економiчний у використаннi палива 

та малотонажний автотранспорт типу Газель, УАЗ, Ланос . 

  

Протягом 2013 року юридичним управлiнням ВАТ «Кiровоградгаз» було здiйснено наступну 

роботу: 

- 28.08.2013р. Кiровоградським окружним адмiнiстративним судом винесено постанову про 

вiдмову в задоволеннi позову Державної iнспекцiї з контролю за цiнами в Кiровоградськiй областi 

про стягнення з ВАТ «Кiровоградгаз» економiчних санкцiй в розмiрi 4 659 077,94грн.; 

- 14.07.2013р. по справi за позовом ВАТ «Кiровоградгаз» про стягнення з КП «Вiддiл капiтального 

будiвництва – 1» 228 549,00грн. боргу затверджено мирову угоду на суму 193 131,90грн.; 

- 25.01.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 6 930,00грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 12.02.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 15 600,00грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 13.09.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

Укргазвидобування»про стягнення заборгованостi в сумi 21 360,00грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 21.11.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 24193,30грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 04.12.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 13040,25грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 25.11.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 5597,15грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 23.12.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 13480,90грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 12.02.2013р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до 

ПАТ «Укргазвидобування» про стягнення боргу у розмiрi 15 600,00грн. задоволено в повному 

обсязi; 

- 07.02.2013р. ВАТ «Кiровоградгаз» подало заяву про визнання наказу господарського суду таким, 

що не пiдлягає виконанню (заява про списання штрафних санкцiй в розмiрi 2 049 871,00грн.) 

13.09.2013р. господарський суд Кiровоградської областi винiс ухвалу, якою задовольнив вимоги 

ВАТ «Кiровоградгаз» в повному обсязi та постановив списати штрафнi санкцiї в розмiрi 2 049 

871,00грн. 

17.09.2013р. ДК «Газ України» не погодилося з рiшенням суду та подало апеляцiйну скаргу. 

16.10.2013р. Днiпропетровський апеляцiйний господарський суд вiдхилив апеляцiйну скаргу в 

повному обсязi, залишив рiшення першої iнстанцiї в силi. 

23.10.2013р. ДК «Газ України» подало касацiйну скаргу до Вищого господарського суду. Станом 

на 16.01.2014р. справа до розгляду не призначена; 

- 13.09.13р. рiшенням господарського суду м. Києва позовнi вимоги ВАТ «Кiровоградгаз» до ДК 

Газ України про списання штрафних санкцiй в сумi 2 023 062,00грн. задоволено в повному обсязi; 

– надано 1029 усних консультацiї абонентам — фiзичним особам; 



– подано 315 позовних заяв та заяв про видачу судових наказiв на загальну суму 400,3тис. грн. до 

споживачiв – фiзичних осiб про стягнення заборгованостi за спожитий природний газ;  

– пiдготовлено 257 листiв – вiдповiдей на звернення фiзичних осiб; 

– пiдготовлено 132 листiв – вiдповiдей на звернення юридичних осiб; 

– пред'явлено 34 претензiї на суму 7 546,59тис. грн. до юридичних осiб; 

– пiдготовлено 96 проектiв договорiв: 

– зареєстровано 388 договорiв; 

– пiдготовлено 115 довiреностей; 

– надавалась юридична оцiнка отриманих Товариством проектiв договорiв; 

– здiйснювалось опрацювання проектiв наказiв; 

– велась консультативно–роз’яснювальна робота зi споживачами природного газу (фiзичними та 

юридичними особами). 

  

Результати та аналiз господарювання ВАТ "Кiровоградгаз" за 2011-2013 рр.  

Реалiзацiя природного газу      2011 рiк     2012 рiк     2013     2011 /2010    2012 /2011     2013 /2012 

 

транспортування млн м куб    573,4            554,3          536,2      103%               97%              97% 

постачання млн м куб             401,4            392,5           379,4       108%              97%              97% 

скраплений газ тон                 1887              2342            1018        81%                124%            43% 

Падiння обсягiв природного газу пов’язанi зi збiльшенням кiлькостi встановлених лiчильникiв 

природного газу та вiдповiдно, економiєю споживачами використання природного газу та 

погодними умовами: пiдвищенням температурного режиму. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
165814 179333 0 0 165814 179333 

будівлі та 

споруди 
153456 165903 0 0 153456 165903 

машини та 

обладнання 
2131 2219 0 0 2131 2219 

транспортні 

засоби 
6881 6313 0 0 6881 6313 

інші 3346 4898 0 0 3346 4898 

2. Невиробничого 

призначення: 
72 92 0 0 72 92 

будівлі та 

споруди 
36 8 0 0 36 8 

машини та 

обладнання 
36 5 0 0 36 5 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 79 0 0 0 79 

Усього 165886 179425 0 0 165886 179425 

Опис Станом на 31 грудня 2013 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну 

суму 179425,0 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".  

Нарахування, та облiк зносу Товариством в 2013 роцi проводилась згiдно ст.145 Податкового 

кодексу України. Переоцiнки об'єктiв основних засобiв в звiтному роцi не проводились. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

154940 168146 

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". Для визначення вартостi чистих активiв Товариства складався 

розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.  

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 154940 тис. грн. Розмiр чистих 

активiв Товариства бiльше статутного фонду на 128 640 тис. грн., що свiдчить про 

дотримання вимог ст.155 Цивiльного Кодексу України. 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 15000 X X 

у тому числі:   

кредитна лiнiя 27.08.2013 15000 0 28.08.2014 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

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 4608 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 161841 X X 

Усього зобов'язань X 181449 X X 

Опис: Станом на 31.12.2013 року всього зобов'язання складають 181449 тис.грн., в т.ч 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 63302 тис.грн., розрахунки з 

бюджетом -4608 тис.грн.,розрахунки зi страхування - 1602 тис.грн., з оплати працi - 3397 

тис.грн., за одержаними авансами - 33117 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 60331 

тис.грн.  

Вiдсоток за користування коштами є конфiденцiйною iнформацiєю мiж банком i емiтентом. 



4. Інформація про обсяги 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.куб.м 

0 0 0 536 161958 74 

2 

постачання 

природного газу, 

млн.куб.м 

0 0 0 379 21809 10 

3 
скраплений газ, 

тис.т 
0 0 0 1,018 8246 4 

4 iншi 0 0 0 0 25828 12 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiальнi затрати 37 

2 витрати на оплату працi 26 

3 вiдрахування на соцiальнi заходи 9 

4 амортизацiя 9 

5 iншi операцiйнi витрати 19 

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



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
34013943 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61052, м. Харкiв, вул. 

Полтавський шлях, 56, офiс 809 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 3727 02.03.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.- 31.12.2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
34013943 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61052, м. Харкiв, вул. 

Полтавський шлях, 56, офiс 809 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3727 02.03.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок 

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї"Кiровоградгаз" 

за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року 

 

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) надається керiвництву Вiдкритого акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї "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 консолiдованої фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї 

"Кiровоградгаз" (далi – Товариство) та його дочiрнього пiдприємства "Центргаз" (далi разом iменується Група) у 

складi балансу станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, 

власний капiтал за 2013 рiк, а також стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої 

концептуальної основи. Надана фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 



звiтностi (далi – МСФЗ). 

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 фiнансової звiтностi на основi результатiв 

проведеного нами аудиту. 

Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики та 

Вимогами 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.  

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 

фiнансова звiтнiсть позбавлена суттєвих викривлень та невiдповiдностей.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

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 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 2013 року або на iншу 

дату. Враховуючи те, що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв, їх наявнiсть частково була пiдтверджена 

альтернативними методами. 

В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2013 рiк вiдображенi зобов’язання та витрати на суму збиткiв у 

виглядi не отриманого доходу, штрафних санкцiй та судового збору, що стягнутi з Товариства на користь ПрАТ 

"Креатив" за рiшенням господарського суду Кiровоградської областi вiд 21.08.2013 року, яке не набрало чинностi та 

було скасоване Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 15.04.2014 року. В результатi, 

Групою завищенi зобов’язання та непокритий збиток станом на 31.12.2013 рiк, а також чистий збиток за 2013 рiк на 10 

494 тис. грн. 

Групою порушено вимоги МСФЗ та допущенi арифметичнi помилки при розрахунку вiдстрочених податкових активiв 

та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2012 рiк, а також в порушення вимог МСФЗ не розраховувались 

вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання за 2013 рiк. В результатi, в консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi Групи за 2013 рiк вiдстроченi податковi активи заниженi станом на 01.01.2013 року та станом на 

31.12.2013 р., непокритий збиток завищений на 01.01.2013 р. та на 31.12.2013 р., а також завищений чистий збиток за 

2013 рiк. 

Група не створює забезпечень на виплату вiдпусток персоналу, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-

позитивної думки", консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

застосованої концептуальної основи фiнансовий стан Групи станом на 31.12.2013 р., його фiнансовi результати та рух 

грошових коштiв за 2013 рiк. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Вимоги нормативно-правових актiв, що поширюють свою дiю на Групу, зобов’язують Групу при формуваннi 

фiнансової звiтностi використовувати МСФЗ, якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, що 

спричиняє iснування суттєвої невизначеностi застосування нових МСФЗ, якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та ще не набрали чинностi.  

Також вимоги дiючих в Українi нормативно-правових актiв зобов’язують Групу складати фiнансову звiтнiсть за 

формою, що у деяких аспектах є невiдповiдною вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 

Наша думка не модифiкована щодо цих питань. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

У вiдповiдностi до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Вимог 

до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 

позики)" №1360 вiд 29.09.2011 р. ми звiтуємо про наступне: 

Вартiсть чистих активiв 

Вартiсть чистих активiв Групи станом на 31.12.2013 р. становить 154 940 тис. грн. та бiльша статутного фонду на 128 

640 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 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 2013 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 консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2013 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 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 консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства. 

Даний висновок складено у п'ятьох примiрниках, що мають рiвну юридичну силу. 

 

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). 

Перевiрку проводив аудитор: Куренєва Оксана Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А № 006219 вiд 19.01.2007 

року (термiн чинностi сертифiката продовжено до 19.01.2017 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 20.12.2013 р. 

 

 

Аудитор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ГЛОССА-АУДИТ" Куренєва Оксана Олександрiвна 

Генеральний директор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ГЛОССА-АУДИТ" Каплiн Андрiй Павлович 

(Сертифiкат аудитора № 007097 вiд 

30.05.2013 р., дiючий до 25.06.2018 р.) 

м. Харкiв 

"25" квiтня 2014 року 

д/н 

д/н 



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 2013 0 0 

2 2012 0 0 

3 2011 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н реєстратор 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
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 корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 



Інше (запишіть)  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 Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

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, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
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 зовнішнього 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 Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X  

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

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 Так 

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 фінансової звітності? (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 Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  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 2013 рiк 

незалежними аудиторами ТОВ 

"ГЛОССА-АУДИТ" 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 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 Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  



Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/н    

 

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) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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  

Вкажіть інформацію 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 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

«Кіровоградгаз» 

за ЄДРПОУ 03365222 

Територія  за КОАТУУ 3510136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
1895  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Кiровоград, вул.Володарського, буд.67  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 249 491 249 

первісна вартість 1001 992 1384 992 

накопичена амортизація 1002 743 893 743 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 172493 186163 172493 

первісна вартість 1011 269324 292453 269324 

знос 1012 96831 106290 96831 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1351 1351 1351 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 174093 188005 174093 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 14521 15403 14521 

Виробничі запаси 1101 12012 13257 12012 

Незавершене виробництво 1102 672 917 672 

Готова продукція 1103 8 3 8 

Товари 1104 1829 1226 1829 

Поточні біологічні активи 1110 12 12 12 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 81313 58451 81313 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

972 

 

500 

 

972 

з бюджетом 1135 4050 201 4050 

у тому числі з податку на прибуток 1136 3923 187 3923 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 11894 12208 11894 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 939 1699 939 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 28115 54726 28115 

Готівка 1166 11 8 11 

Рахунки в банках 1167 28104 54424 28104 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 5052 4958 5052 

Усього за розділом II 1195 146868 148158 146868 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 2 0 2 

Баланс 1300 320963 336163 320963 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 26300 26300 26300 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 5304 5304 5304 

Додатковий капітал 1410 146863 151010 146863 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 96 96 96 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10846 27770 10846 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 167717 154940 167717 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 15000 15000 15000 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 39589 63383 39589 

за розрахунками з бюджетом 1620 4178 4608 4178 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1023 1604 1023 

за розрахунками з оплати праці 1630 2169 3379 2169 

за одержаними авансами 1635 27901 33117 27901 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 57980 45743 57980 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 5406 14389 5406 

Усього за розділом IІІ 1695 153246 181223 153246 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 320963 336163 320963 

 

Примітки 

Станом на 31.12.2013 року актив балансу складає 336163 

тис.грн., в т.ч. необоротнi активи - 188005 тис.грн., 

оборотнi активи становлять 148158 тис.грн. Власний 

капытал складаэ 154940 тис.грн. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

«Кіровоградгаз» 

за ЄДРПОУ 03365222 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 492424 517929 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 469783 ) ( 495965 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

22641 

 

21964 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1392 980 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11222 ) ( 13202 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 28257 ) ( 7050 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

2692 

 збиток 2195 ( 15446 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 4681 4448 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2015 ) ( 945 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1106 ) ( 1989 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

4206 

 збиток 2295 ( 13886 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3038 4342 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 16924 ) ( 136 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -16924 -136 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 81512 89218 

Витрати на оплату праці 2505 51135 59801 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18446 21606 

Амортизація 2515 10591 8524 



Інші операційні витрати 2520 34759 13791 

Разом 2550 196443 192940 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 105200000 105200000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 105200000 105200000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

За 2013 рiк вiд основної дiяльностi пiдприємство отримало 

збиток в сумi 16924 тис.грн. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

«Кіровоградгаз» 

за ЄДРПОУ 03365222 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

598705 

 

631308 

Повернення податків і зборів 3005 756 7 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 28 28 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 28149 11230 

Надходження від повернення авансів 3020 483 9357 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1057 211 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 60 34 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1352 1589 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 473981 ) 

 

( 507955 ) 

Праці 3105 ( 44177 ) ( 51699 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 21578 ) ( 25037 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38557 ) ( 47515 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 80 ) ( 5355 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 22487 ) ( 24415 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 15990 ) ( 17745 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 503 ) ( 1382 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 7241 ) ( 6670 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2490 ) ( 2261 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 42063 11245 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 161 243 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 13498 ) ( 17156 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 13337 16913 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 15000 15000 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 15000 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 2115 ) ( 635 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2115 14365 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 26611 8697 

Залишок коштів на початок року 3405 28115 19418 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 54726 28115 

 

Примітки 

За 2013 рiк вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

отримано 598705 тис.грн. 

Витрачено на оплату працi 44177 тис.грн., вiдрахування на 

соцiальнi заходи 21578 тис.грн., податкiв i зборiв 38557 

тис.грн. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 
за ЄДРПОУ 03365222 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

Примітки 
Звiт про рух грощових коштiв за непрямим методом не 

складається. 

 

 

Керівник 

 

 

I.Я. Ященко 

 

Головний бухгалтер 

 

Л.М. Кравчук 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї «Кіровоградгаз» 
за ЄДРПОУ 03365222 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 26300 5304 146911 96 10645 0 0 168146 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 48 0 381 0 0 429 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 26300 5304 146863 96 10846 0 0 167717 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 16924 0 0 16924 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 4147 0 0 0 0 4147 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 4147 0 16924 0 0 12777 

Залишок на 

кінець року 
4300 26300 5304 151010 96 27770 0 0 154940 

 

Примітки 

Станом на 31.12.2013 року власний капiтал складається з Зареєстрованого капiталу, 

Капiталу у дооцiнках, Додаткового капiталу, Резервного капiталу и Непокритих 

збиткiв. Зареєстрований капiтал (Статутний капiтал) становить 26 300 000 гривень, 

подiлений на 105200000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. 

 

 

 

Керівник 

 

 

 

I.Я. Ященко 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Л.М. Кравчук 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Стислий виклад суттєвих облікових політик 

та інші пояснювальні примітки до консолідованої фінансової звітності 

Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 

"Кіровоградгаз" за 2013 рік 

 

Загальна інформація 
 

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі – 

Товариство) створено відповідно до наказу Державного комітету України по нафті та газу від 

14 березня 1994 року №123 для провадження діяльності з: 

- розподілення та постачання газу; 

- будівництва магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; 

- освіти дорослих та інших видів послуг; 

- діяльності у сфері інжинірингу; 

- роздрібної торгівлі іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших підгруп; 

- будівництва будівель. 

 

Юридична адреса Товариства – 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, 

вул. Володарського, д. 67. 

 

Предметом діяльності Товариства є: 

- забезпечення згідно укладених угод та лімітів постачання природним і скрапленим газом 

населення області, комунально-побутових, промислових і інших підприємств; 

- діяльність по придбанню та реалізації на платній основі природного та зрідженого газу для 

задоволення потреб споживачів, в т.ч. заправка автомобілів; 

- забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання природним і зрідженим 

газом і споруд на них, міст, поселень міського типу, сільських населених пунктів, об'єктів 

газопостачання, що знаходяться на балансі підприємств, а також по договірному 

обслуговуванню; 

- будівництво нових та реконструкція діючих газопроводів високого середнього і низького 

тисків переоснащення систем газопостачання природним і зрідженим газом і споруд на них; 

- розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації, в т.ч. на газифікацію 

природним та зрідженим газом комунально-побутових об'єктів, газопроводів низького 

середнього та високого тиску (до 12кг/см2.) та споруд на них; 

- транспортування природного газу розподільчими газопроводами; 

- постачання природного газу за регульованим тарифом; 

- здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України з 

отриманням при необхідності ліцензії (дозволу). 

 

Товариство виступає в якості материнського підприємства і надає консолідовану фінансову 

звітність, яка включає його фінансову звітність та фінансову звітність дочірнього 

підприємства Дочірнє підприємство "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" (далі разом – Група). 

 

Дочірнє підприємство "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 31146068) було 

створено (засновано) рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 30.08.2000 р.). 

Місце розташування: 25006, м. Кіровоград, вул. Володарського, д. 67. Діє на підставі статуту, 

затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз". Основні види 

діяльності: 



- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами; 

- розподілення та постачання газу; 

- оптова торгівля паливом. 

 

Консолідована фінансова звітність Групи підготовлена за рік, що закінчився 31.12.2013 р., та 

схвалена керівництвом до оприлюднення. 

 

Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 
 

Дана консолідована фінансова звітність підготовлена за принципом оцінки за первісною 

(історичної) вартістю.  

 

Консолідована фінансова звітність представлена в гривнях, всі дані фінансової 

звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень. 
 

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

З 1 січня 2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності". Перший повний комплект фінансової звітності за МСФЗ 

підготовлений за 2013 рік та станом на 31.12.2013 р. 

Концептуальною основою першої (повної) фінансової звітності за рік, що закінчився 

31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, які базуються на вимогах МСФЗ, а також обмеження 

застосування МСФЗ, зокрема в частині застосування нових МСФЗ, виданих Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та визначення форми та складу статей 

фінансових звітів згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності". 

На виконання вимог ст. 12-1
1
 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" Товариством при підготовці фінансової звітності використано виключно 

МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.  

Керуючись МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та враховуючи, що національним 

законодавством України встановлені форми фінансової звітності за МСФЗ, Товариство 

використовувало форми фінансової звітності, передбачені Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. (далі – П(С)БО 

1). 

 

Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Припущення про безперервність діяльності 

 

Дана консолідована фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Групу чи припинити діяльність. Суттєві 

невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів 

щодо здатності Групи продовжувати діяльність на безперервній основі відсутні. 

Отже управлінський персонал позитивно оцінює здатність суб'єкта господарювання 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а тому припущення про 

безперервність є доречним. 

 

Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку 

 

Поріг суттєвості визначається з метою обгрунтованного розмежування облікової та іншої 

інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової 

звітності. Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансовому звіті 

і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.  

 



Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо 

окремих господарських операцій та об'єктів обліку Групи наведено у таблиці нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 
Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Окремі об'єкти обліку активів, 

зобов'язань і власного капіталу 
5 % 

Підсумок відповідно всіх активів, усіх 

зобов'язань і власного капіталу 

Окремі види доходів і витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

 

Група не повинна в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, 

розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений 

поріг суттєвості). 

 

Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських операцій та 

визнання окремих об'єктів обліку наведено у таблиці нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 
Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Переоцінка або зменшення 

корисності об'єктів обліку 

1 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

10 % 
Відхилення залишкової вартості об'єктів обліку 

від їх справедливої вартості 

Визначення подібних активів 
Не більше 10 

% 
Різниця між справедливою вартістю об'єктів 

обміну 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів 
2 500 грн. - 

Визнання об'єктів малоцінних 

швидкозношувальних предметів 
500 грн. - 

 

Резерв сумнівних боргів  

 

Група регулярно проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет зменшення 

корисності. Виходячи з наявного досвіду, Група використовує своє судження при оцінці 

збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли боржник зазнає фінансових труднощів. 

Група аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі спостережень, 

що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками окремо 

або в складі групи; або зміну економічних умов національного чи місцевого рівня, що 

співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами. Керівництво 

використовує оцінки, засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів 

з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення 

корисності за заборгованостями окремих боржників або за групами дебіторської 

заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Група використовує своє судження при 

коригуванні даних спостережень стосовно окремої дебіторської заборгованості або групи 

дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

 

Державна власність, що не підлягає приватизації  

 

Згідно з договором, підписаним між Товариством та Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України, Товариство отримало певні основні засоби в господарське відання. 

На основі аналізу договору на господарське відання, керівництво Товариства вважає, що всі 



ризики та винагороди від користування цими активами переходять до Товариства, тому ці 

активи визнаються у балансі Товариства в момент отримання з відповідним відображенням у 

складі іншого додаткового капіталу. Товариство вважає, що буде і надалі використовувати ці 

активи в осяжному майбутньому (детально інформація стосовно державної власності 

розкрита в розділі "Основні засоби"). 

 

Функціональна валюта, валюта фінансової звітності та операції в іноземній валюті 
 

Функціональною валютою Групи є Українська гривня, яка є національною валютою України, 

найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться 

Групою і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.  

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами. 

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній 

валюті Групи шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіціального 

курсу обміну Національного банку України (обмінного курсу) на дату здійснення операції. 

На кожну звітну дату: 

- монетарні статті в іноземній валюті підлягають перерахунку, застосовуючи поточний 

обмінний курс на звітну дату; 

- немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, 

підлягають перерахунку, застосовуючи валютний курс на дату операції; 

- немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

підлягають перерахунку, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої 

вартості. 

 

Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у звіті 

про сукупні доходи (звіті про фінансові результати) в прибутку або збитку в тому періоді, у 

якому вони виникають. 

Вплив зміни курсів обміну за немонетарними статтями, що оцінені за справедливою 

вартістю в іноземній валюті, враховується у складі прибутку або збитку від зміни 

справедливої вартості.  

 

У звітному періоді Група не здійснювала операцій в іноземній валюті. 

 

Консолідація 
 

Складаючи консолідовану фінансову звітність, Група об'єднує фінансову звітність 

материнського підприємства та його дочірніх підприємств шляхом впорядкованого 

додавання подібних статей активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу та витрат.  

 

Обліковою політикою передбачено застосування Групою наступних процедур консолідації: 

- виключення балансової вартості інвестицій материнського підприємства в дочірнє 

підприємство і частку власного капіталу материнського підприємства в дочірньому 

підприємстві; 

- визнання неконтрольованої частки в прибутку або збитку консолідованого дочірнього 

підприємства за звітний період; 

- визначення неконтрольованої частки в чистих активах консолідованого дочірнього 

підприємства окремо від частки власності, що належать материнському підприємству; 

- повне виключення внутрішньогрупових сальдо та суми внутрішньогрупових операцій (у 

тому числі доходи, витрати та дивіденди),  

- повне виключення прибутків та збитків, що виникають у результаті внутрішньогрупових 

операцій та визнані в складі активів (таких як запаси та основні засоби). 



Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірнього підприємства, яка 

використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається на одну й 

ту саму дату. 

 

За основу облікової політики консолідованої групи береться облікова політика 

материнського підприємства, тобто Товариства. 

 

При складанні звітності за 2013 рік Група не використовувала наступні консолідаційні 

процедури, оскільки вони потребують значних затрат, а їх вплив на фінансовий результат і 

розмір активів не є суттєвим внаслідок невеликої питомої ваги внутрішньогрупових операцій 

в загальному обсязі здійснених у звітному періоді господарських операцій: 

- при складанні консолідованого Балансу не виключаються суми нереалізованих прибутків та 

збитків від внутрішньогрупових операцій; 

- при складанні консолідованого Звіту про фінансові результати не виключаються суми 

доходів, витрат і прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. 

 

Основні принципи облікової політики та розкриття 

 

Нематеріальні активи 
 

У статті консолідованого балансу "Нематеріальні активи" відображена балансова вартість 

наступних активів: 

 

Актив 
Балансова вартість на 

початок періоду, тис. грн. 
Балансова вартість на кінець 

періоду, тис. грн. 

Нематеріальні активи 198 491 

Незавершені капітальні інвестиції 

у нематеріальні активи 
51 - 

Разом 249 491 

 

Класифікація нематеріальних активів 
 

Для цілей обліку Групою виділені наступні групи нематеріальних активів: 

Групи Фактичні строки корисної експлуатації, років 

Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного 

середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) 

-
1
 

Права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування 

земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) 

Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) 

найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, 

породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, 

захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, 

програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, 

передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті 

Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)                        
2-53 



 

Визнання і оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла)  
 

Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:  

а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує можливість 

ідентифікації, контрольований Групою) та 

б. наступним критеріям визнання:  

 існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигод;  

 собівартість активу можна достовірно оцінити. 

 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. 

 

Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат на 

придбання, а саме, ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовувані податки на 

придбання після вирахування торгівельних та інших знижок, та будь-яких витрат, які можна 

прямо віднести до підготовки цих активів для використання за призначенням. 

 

Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, здійснені після його покупки або 

створення, визнаються Групою як витрати в періоді їх виникнення, за винятком тих випадків, 

коли: 

- ці витрати збільшують очікувані майбутні економічні вигоди від використання 

нематеріального активу понад спочатку певних та 

- ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

При дотриманні зазначених вище умов подальші витрати, пов'язані з нематеріальним 

активом, включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

 

Подальша оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла) 
 

Після визнання активом об'єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій 

звітності за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності (модель собівартості). 

 
1Тут і далі фактичні строки корисної експлуатації по даним групам не визначено, оскільки у Групи відсутні 

об'єкти нематеріальних активів у відповідних групах станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. 
 

Амортизація нематеріальних активів  
 

Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім наступних 

випадків: 

а) існує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної 

експлуатації, або 

б) є активний ринок для такого активу та: 

- ліквідаційну вартість можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

- існує висока ймовірність, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисної 

експлуатації активу. 

 

Амортизація нематеріальних активів починається, коли ці активи стають придатними до 

експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

 

Амортизація нараховується щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування протягом 

очікуваного строку корисної експлуатації.  

 

Станом на 01.01.2013 р. та на 31.12.2013 р. нематеріальні активи з невизначеним строком 

корисної експлуатації у Групи відсутні. 



 

Припинення визнання нематеріального активу 
 

Визнання нематеріального припиняється:  

 в разі його вибуття, або 

 якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди 

 

Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи 
 

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи включають:  

 вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою придбання 

(створення) нематеріального активу; 

 суму авансів  

 

Дата станом на 01.01.2013 р. станом на 31.12.2013 р. 

Балансова вартість товарів, робіт, послуг, тис. 

грн. 
- - 

Балансова вартість авансів, тис. грн. 51 - 

Всього незавершені капітальні інвестиції у 

нематеріальні активи, грн. 
51 - 

 

 

Облік авансів на придбання (створення) нематеріального активу 
 

Аванси на придбання (створення) нематеріального активу відображаються у фінансовій 

звітності у складі інвестицій в нематеріальні активи.  

 

Групою проведено аналіз наявності ознак знецінення авансів на придбання (створення) 

нематеріальних активів.  

За результатами проведеного аналізу Групою не отримано свідчень щодо існування 

обґрунтованих ознак того, що сума авансів на придбання (створення) нематеріальних активів 

втратила частину своєї вартості внаслідок знецінення, або того, що заборгованість з авансів 

має суттєві ознаки сумнівності. 

Таким чином резерв на знецінення авансів на придбання (створення) нематеріальних активів 

Групою не нараховувався. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 
 

Групою проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що нематеріальні активи 

втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. Групою не отримано свідчень того, 

що:  

 протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, 

ніж це очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

 відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, 

пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, 

правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація 

активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

 ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій 

збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;  

 моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

 економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 



 

Отже у Групи немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність нематеріальних 

активів зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвості. 

 

Узагальнена інформація щодо груп нематеріальних активів, тис. грн. 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка+,уцінка-) Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші 

зміни 

за 

рік 

Залишок на 

кінець року 
 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
Знос 

Права 

користування 

природними 

ресурсами 

(право 

користування 
надрами, 

іншими 

ресурсами 

природного 

середовища, 

геологічною та 

іншою 
інформацією 

про природне 

середовище) 

- - - - - - - - - - -  - 

Права 

користування 

майном (право 

користування 

земельною 
ділянкою, крім 

права 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою, 

відповідно до 

закону, право 
користування 

будівлею, право 

на оренду 

приміщень 

тощо) 

- - - - - - - - - - -  - 

Права на 

комерційні 
позначення 

(права на 

торговельні 

марки (знаки 

для товарів і 

послуг), 

комерційні 

(фірмові) 
найменування 

тощо), крім тих, 

витрати на 

придбання яких 

визнаються 

роялті 

- - - - - - - - - - -  - 

Права на об'єкти 

промислової 
власності (право 

на винаходи, 

корисні моделі, 

промислові 

зразки, сорти 

рослин, породи 

тварин, 
компонування 

- - - - - - - - - - -  - 



Групи 

нематеріальних 

активів 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка+,уцінка-) Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші 

зміни 

за 

рік 

Залишок на 

кінець року 
 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
знос 

первісна 

(переоцінена 

вартість) 
Знос 

(топографії) 

інтегральних 

мікросхем, 

комерційні 
таємниці, в тому 

числі ноу-хау, 

захист від 

недобросовісної 

конкуренції 

тощо) крім тих, 

витрати на 
придбання яких 

визнаються 

роялті 

Авторське право 

та суміжні з ним 

права (право на 

літературні, 

художні, 
музичні твори, 

комп'ютерні 

програми, 

програми для 

електронно-

обчислювальних 

машин, 

компіляції 
даних (бази 

даних), 

фонограми, 

відеограми, 

передачі 

(програми) 

організацій 
мовлення тощо) 

крім тих, 

витрати на 

придбання яких 

визнаються 

роялті 

- - - - - - - - - - -  - 

Інші 

нематеріальні 
активи (право на 

ведення 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв 

тощо) 

941 743 443 - - - - 150 - - 1 384- 893 

Разом 941 743 443 - - - - 150 - - 1 384- 893 

Гудвіл                        

 

Інформація стосовно наявності об'єктів нематеріальних активів, що не 

використовуються в господарській діяльності 
 

Нематеріальні активи, які не використовуються у господарській діяльності Групи відсутні. 

 

Інформація стосовно наявності повністю зношених об'єктів нематеріальних активів, 

що продовжують використовуватися в господарській діяльності 



Найменування 

групи 

нематеріальних 

активів 

Кількість 

повністю 

зношених 

об'єктів в 

групі 

Назва структурного 

підрозділу, 

дочірнього 

підприємства чи 

головного 

підприємства 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку первісної 

вартості 

нематеріального 

активу 

Первісна 

вартість 

повністю 

зношених 

нематеріальних 

активів у групі, 

тис. грн. 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку суми 

зносу 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума зносу 

аналізованих 

нематеріальних 

активів групи на 

01.01.2013 р., тис. 

грн. 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума зносу 

аналізованих 

нематеріальних 

активів групи на 

31.12.2013 р., тис. 

грн. 

Інші 

нематеріальні 

активи (право на 

ведення 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв 

тощо) 

2 
Головне 

підприємство 

127 "Інші 

нематеріальні 

активи" 

5 

133 "Накопичена 

амортизація 

нематеріальних 

активів" 

 

5 5 

5 
Олександрівське 

УЕГГ 
2 2 2 

7 
Олександрійське 

УЕГГ 
24  22  24 

1 Долинське УЕГГ 11 9 11 

2 
Маловисківське 

УЕГГ 
2 2 2 

 1 Бобринецьке УЕГГ  2  2 2 

 

Основні засоби 

 

У статті консолідованого балансу "Основні засоби" відображена балансова вартість 

наступних активів: 

Актив 
Балансова вартість на початок 

періоду, тис. грн. 
Балансова вартість на кінець 

періоду, тис. грн. 

Основні засоби 165 846 179 348 

Незавершені капітальні 

інвестиції у придбання 

(створення) основних засобів 
6 647 6 815 

Разом 172 493 186 163 

 

Класифікація основних засобів  
 

Для цілей обліку Групою виділено наступні групи основних засобів: 

 
Групи                                                  Строки корисної експлуатації, років 

Земельні ділянки  
-  

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом  
-
1
 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  
4-40 

Машини та обладнання 
4-5 

Транспортні засоби  
5 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  
4-5 

Тварини  
- 

Багаторічні насадження  



- 
Інші основні засоби  

5-12 
Бібліотечні фонди  

- 
Тимчасові (нетитульні) споруди  

- 
Природні ресурси  

- 
Інвентарна тара  

- 
Предмети прокату  

- 
Довгострокові біологічні активи  

- 
Інші необоротні матеріальні активи 

- 

1Тут і далі фактичні строки корисної експлуатації по даним групам не визначено, оскільки у Групи відсутні 

об'єкти основних засобів у відповідних групах станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. 

Продовження тексту приміток 

У складi групи "Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої" облiковується державне та 

комунальне майно, яке використовується для забезпечення транспортування, зберiгання та 

розподiлу природного газу - об'єкти газорозподiльних мереж i споруди на них (ГРП, ШРП, 

СКЗ) (далi – Газопроводи). 

Газопроводи були переданi НАК "Нафтогаз України" для ведення основної дiяльностi ВАТ 

"Кiровоградгаз", згiдно договору № 04/01-838 вiд 28.12.2001 р.1 

Газопроводи, побудованi за кошти громадян, юридичних осiб, кооперативiв та iнших 

органiзацiй та установ, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад одночасно приймаються 

у комунальну власнiсть вiдповiдного села, селища, мiста та передаються на баланс та 

експлуатацiю ВАТ "Кiровоградгаз". 

У 2013 роцi, згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування, ВАТ "Кiровоградгаз" передано 

газопроводiв на загальну суму 8 675 тис. грн. 

 

У 2012 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 770 "Про деякi питання 

використання державного майна для забезпечення розподiлу природного газу" вiд 20.08.2012 

р. встановлено, що державне майно, яке використовується для забезпечення розподiлу 

природного газу, не пiдлягає приватизацiї, враховується на балансi господарських Товариств 

з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд їх основного виробництва, 

використовується зазначеними Товариствами на правi господарського вiдання, яке 

передбачає володiння, користування i розпорядження майном, закрiпленим за ним власником 

(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочностi розпорядження щодо окремих 

видiв майна за згодою власника. Даною Постановою доручено Мiнiстерству енергетики та 

вугiльної промисловостi укласти з господарськими Товариствами з газопостачання та 

газифiкацiї, на балансi яких облiковується державне майно, яке використовується для 

забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї i не може бути 

вiдокремлене вiд їх основного виробництва, договори про надання такого майна на правi 

господарського вiдання, згiдно примiрному договору, який затверджується зазначеним 

Мiнiстерством разом з Фондом державного майна.  

 

20 березня 2013 року мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України та 

ВАТ "Кiровоградгаз" укладено Договiр про надання на правi господарського вiдання 

державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не 

пiдлягає приватизацiї, облiковуються на балансi господарського товариства по 

газопостачанню i газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд їх основного виробництва 



№31/33 (далi – Договiр про повне господарське вiдання). 

 

Iнформацiя вiдносно балансової вартостi основних засобiв, що належать до державної 

власностi та переданi Товариству для ведення дiяльностi, а також основних засобiв, що 

належать Групi наведена у таблицi нижче. 

 

Групи основних 

засобів 

Балансова вартість основних 

засобів, що відносяться до 

державної власності, тис. грн. 

 Балансова вартість основних 

засобів, що відносяться до 

власності Групи, тис. грн. 

станом на 

01.01.2013 р. 
станом на 

31.12.2013 р. 
 станом на 

01.01.2013 р. 
станом на 

31.12.2013 р. 

Земельні ділянки   -  -  384 426 

Будівлі, споруди, 

передавальні 

пристрої  
135 983 144 312 

 
17 475 21 591 

Машини та 

обладнання  -  -  2 130 2 219 

Транспортні засоби   -  -  6 880 6 313 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі)  
 -  - 

 
2 962 4 442 

Інші основні засоби   -  -  32 45 

Разом 135 983 144 312  29 863 35 036 

 

Визнання і оцінка основних засобів 
Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:  

 існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим 

об'єктом; 

 собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 

 

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його 

собівартістю. Собівартість об'єкта основних засобів складається з:  

 ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок. 

 будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. 

 первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та 

відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт 

господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом 

певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього 

періоду. 

 

Отриманi Газопроводи первiсно визнаються у складi основних засобiв за вартiстю, вказаною 

у вiдповiдних правовстановлюючих документах.  

 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв придбаних в обмiн на другий актив оцiнюється за 

справедливою вартiстю, якщо а) операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та б) справедливу 



вартiсть отриманого активу або вiдданого активу можна достовiрно оцiнити. Якщо 

придбаний об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть оцiнюють за 

балансовою вартiстю вiдданого активу. 

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 

строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 

засобiв. 

 

Об'єкти основних засобiв, отриманi безоплатно, облiковуються за справедливою вартiстю, 

яка оцiнюється за ринковою вартiстю або за вартiстю аналогiчних активiв. 

 

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються 

як товари для перепродажу та облiковуються вiдповiдно до правил облiку запасiв. 

 

Оцінка основних засобів після визнання 

 

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). 

 

Подальші витрати 
 

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. 

 

Амортизація основних засобів 
 

Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом 

очікуваного строку корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у 

складі прибутку чи збитку.  

 

Ліквідаційна вартість визначається в сумі, яку Група очікує отримати від вибуття (реалізації, 

ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання 

(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), та 

визначається Групою при введені в експлуатацію основних засобів. 

 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається 

Групою при введені в експлуатацію основних засобів з урахуванням наступного:  

 очікуваного використання об'єкта основних засобів Групою з урахуванням його 

потужності або продуктивності;  

 фізичного та морального зносу, що передбачається;  

 правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта та інших факторів. 

 

Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для 

використання у спосіб, визначений управлінським персоналом (з моменту введення в 

експлуатацію). 

 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої 

актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, 



яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої 

припиняють визнання активу. 

 

 

Припинення визнання основних засобів 
 

Визнання балансової вартості об'єкта основних засобів припиняється:  

 після вибуття, або 

 коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 
 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів включають:  

 вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою придбання 

(створення) основних засобів; 

 суму авансів на придбання (створення) основних засобів. 

Дата 
Станом на 01.01.2013 

р. 
Станом на 31.12.2013 

р. 

Балансова вартість товарів, робіт, послуг, тис. грн. 5 570 6 048 

Балансова вартість авансів, тис. грн. 1 077 767 

Всього незавершені капітальні інвестиції у 

придбання (створення) основних засобів, грн. 
6 647 6 815 

 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у 

складi iнвестицiй в основнi засоби.  

 

Групою проведено аналiз наявностi ознак знецiнення авансiв на придбання (створення) 

основних засобiв.  

За результатами проведеного аналiзу Групою не отримано свiдчень щодо iснування 

обґрунтованих ознак того, що сума авансiв на придбання (створення) основних засобiв 

втратила частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення, або того, що заборгованiсть з авансiв 

має суттєвi ознаки сумнiвностi. 

Таким чином резерв на знецiнення авансiв на придбання (створення) основних засобiв 

Групою не нараховувався. 

 

Зменшення корисності основних засобів 
 

Групою проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні засоби 

втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. Групою не отримано свідчень того, 

що:  

 протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, 

ніж це очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

 відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, 

пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, 

правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація 

активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

 ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій 

збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка 

застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;  

 моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  



 економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.  

 

Отже у Групи немає пiдстав вважати, що у звiтному перiодi кориснiсть основних засобiв 

зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвостi. 

 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

 

Питома вага зазначених операцій у звітному періоді є несуттєвою. 

 

 

 

 

 

Узагальнена інформація щодо груп основних засобів 
 Залишок на 

початок року 

 Переоцінка 

(дооцінка+,уцін-

ка-) 

Вибуло за рік    Інші зміни за 

рік  

Залишок на 

кінець року 

у тому числі  

Групи 

основних 

засобів 

первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

Знос Надій-

шло 

за рік  

первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

Знос первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

знос Нарахо-

вано 

аморти-

зації за 

рік  

Втрати 

від 

зменше-

ння 

корисно-

сті за рік  

первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

знос первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

знос одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду  

первісна 

(переоцінена 

вартість) 

знос  первісна 

(переоці-

нена 

вартість) 

знос  

Земельні 

ділянки 

384 - 42 - - - - - - - - 426 - - - - - 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель, не 

пов'язані з 

будівництвом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Будівлі, 

споруди, 

передавальні 

пристрої  

235 215 81 

757 

19 508 - - - - 7 061 - - - 254 721 88 

818 

- - - - 

Машини та 

обладнання 

6 162 4 032 674 - - 249 238 549 - -60 -35 6 527 4 

308 

- - - - 

Транспортні 

засоби  

15 303 8 423 1 279 - - 952 645 1 539 - - - 15 630 9 

317 

- - - - 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

5 572 2 610 2 744 - - 99 98 1 288 - 60 35 8 277 3 

835 

- - - - 

Тварини  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Багаторічні 

насадження  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші основні 

засоби  

34 2 17 - - - - 4 - - - 51 6 - - - - 

Бібліотечні 

фонди  

7 7 - - - - - - - - - 7 7 - - - - 

тимчасові 

(нетитульні) 

споруди  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Природні 

ресурси  

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна 

тара  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети 

прокату 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Довгострокові 

біологічні 

активи  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом 262 677 96 

831 

24 264 - - 1 300 981 10 441 - - - 285 639 106 

291 

- - - - 

 

Продовження тексту приміток 



Інформація стосовно наявності основних засобів, переданих у заставу для забезпечення 

виконання зобов'язань 

На початок звітного періоду діяв договір забезпечення виконання зобов'язань, а саме договір 

іпотеки № НК Л- 2002598/2/S - 1 від 13.09.2012 року укладений Товариством з ПАТ "Дельта 

Банк", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 

Литвиновим А.В., зареєстровано в реєстрі за № 2251. Згідно даного Договору іпотеки ВАТ 

"Кіровоградгаз" передає банку в іпотеку адміністративну будівлю за адресою вул. 

Тарковського Арсенія, будинок 67, ринковою вартістю згідно експертної оцінки 

22 726 500,00 грн. з метою забезпечення виконання зобов'язань за договором кредитної лінії 

№ НКЛ -2002598/2 від 13.09.2012 року. У зв'язку з цим, приватним нотаріусом Київського 

міського нотаріального округу Литвиновим А.В. накладено заборону на відчуження даної 

будівлі (зареєстровано в реєстрі за № 2251). В травні 2013 року кредитну лінію за договором 

№ НКЛ -2002598/2 було закрито, договір іпотеки № НК Л-2002598/2/S-1 втратив чинність. 

27.08.2013 року Товариством укладено новий договір кредитної лінії № НКЛ-2002598/3 та 

іпотечний договір № НКЛ-2002598/3/S – 1 з ПАТ "Дельта Банк". Згідно договору іпотеки 

Товариство передає банку в іпотеку адміністративну будівлю за адресою вул. Тарковського 

Арсенія, будинок 67, ринковою вартістю згідно експертної оцінки 22 514 000,00 грн. 

 

Інформація стосовно наявності об'єктів основних засобів, що не використовуються в 

господарській діяльності 

 

Найменування 

групи основних 

засобів 

Кількість 

невикористовуваних 

об'єктів в групі 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку первісної 

вартості об'єктів 

основних засобів 

Первісна вартість 

повністю 

зношених 

основних засобів у 

групі, грн. 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку суми зносу 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума зносу 

аналізованих 

основних засобів 

групи на 01.01.2013 

р., грн. 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума зносу 

аналізованих 

основних засобів 

групи на 

31.12.2013 р., грн. 

Машини та 

обладнання 
4 104 24 131 23 23 

Транспортні засоби 4 105 86 131 75 78 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі)  
10 106 39 131 1 20 

 20 152 9  9 9 

Разом 38 - 158 - 108 130 

 

Інформація стосовно наявності повністю зношених об'єктів основних засобів, що 

продовжують використовуватися в господарській діяльності 

 



Найменування групи 

основних засобів 

Кількість 

повністю 

зношених 

об'єктів в 

групі 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку первісної 

вартості об'єктів 

основних засобів 

Первісна вартість 

повністю 

зношених 

основних засобів у 

групі, грн. 

Субрахунок 

бухгалтерського 

обліку суми 

зносу 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума 

зносу 

аналізованих 

основних засобів 

групи на 

01.01.2013 р., 

тис. грн. 

Фактично 

відображена в 

бухгалтерському 

обліку сума зносу 

аналізованих 

основних засобів 

групи на 

31.12.2013 р., тис. 

грн. 

Будівлі, 

споруди, передавальні 

пристрої  
208 103 952 131 741 938 

Машини та обладнання 278 104 754 131 628 753 

Транспортні засоби 83 105 1 557 131 1 617 1 557 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі)  
273 106 650 131 519 650 

Інші основні засоби 4 109 4 131 4 4 

Разом 846 - 3 917 - 3 509 3 902 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо справедливої вартості основних засобів 

Для оцінки вартості основних засобів Група застосовує модель собівартості. У результаті 

проведення у звітному періоді аналізу рівня справедливої вартості основних засобів, Групою 

не отримано яких-небудь суттєвих свідчень того, що справедлива вартість основних засобів 

станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. відрізняється від їх балансової вартості. 

 

 

Запаси 

Класифікація запасів 

 

Для цiлей облiку Групою видiляються наступнi групи запасiв: 

- сировина i матерiали; 

- паливо; 

- тара i тарнi матерiали; 

- будiвельнi матерiали; 

- запаснi частини; 

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

- незавершене виробництво; 

- готова продукцiя; 

- товари; 

- iншi запаси. 

 



У складi сировини i матерiалiв облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi, якi 

використовуються у виробничiй дiяльностi Групи. 

В групi "Паливо" облiковуються паливно-мастильнi матерiали для заправки та 

обслуговування транспортних засобiв Групи. 

У складi групи "Тара i тарнi матерiали" облiковуються ємкостi для зберiгання скрапленого 

газу, кисню та iнших запасiв. 

В групi "Будiвельнi матерiали" облiковуються матерiали для ремонту та полiпшення, 

будинкiв та споруд, газопроводiв та газових мереж. 

Група "Запаснi частини" складається з запасних частин та комплектуючих для ремонту та 

модернiзацiї транспортних засобiв Групи. 

У складi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв облiковуються iнструментi, 

господарський iнвентар, спецiальне оснащення, спецодяг тощо. 

Iнформацiя щодо вартостi витрат на виготовлення товарiв, виконання робiт та надання 

послуг, якi не пройшли повний виробничий цикл, накопичується у групi "Незавершене 

виробництво". 

В групi "Готова продукцiя" облiковується продукцiя, виготовлення та обробка якої закiнчена 

(мед). 

У складi товарiв облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi, якi придбанi Групою для 

продажу, зокрема скраплений газ, призначений для реалiзацiї. 

У складi iнших запасiв облiковуються тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi (сiм'ї бджiл), 

купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, а також iншi матерiали, якi 

використовуються у господарськiй дiяльностi Групи. 

 

Визнання запасів 

 

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. 

 

Оцінка запасів 
 

Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi 

витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення їх у теперiшнiй стан. 

 

Знецінення запасів 
 

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо: 

вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася; 

зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi 

витрати на збут.  

В цих випадках здiйснюється знецiнення нелiквiдних, застарiлих запасiв до чистої цiни 

реалiзацiї на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв 

вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв. 

 

Узагальнена інформація щодо балансової вартості запасів 



Група запасів 

станом на 01.01.2013 р.  станом на 31.01.2013 р. 

Собівартість, 

тис. грн. 

Резерв на 

знецінення 

запасів, 

тис. грн. 

Балансова 

вартість 

запасів, 

тис. грн. 

 
Собівартість, 

тис. грн. 

Резерв на 

знецінення 

запасів, 

тис. грн. 

Балансова 

вартість 

запасів, 

тис.грн. 

Сировина і 

матеріали  
10 778 78 10 700  11 593 25 11568 

Паливо 270  - 270  244  - 244 

Тара і тарні 

матеріали   -  -  -    -  - - 

Будівельні 

матеріали  
22  - 22  304  - 304 

Запасні частини  336 6 330  393  - 393 

Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 
569 5 564 

 
604  - 604 

Незавершене 

виробництво 
672  - 672  917  - 917 

Готова продукція  8  - 8  3  - 3 

Товари  1 844 15 1 829  1 226  - 1226 

Інші запаси 126  - 126  144  - 144 

Разом  14 625 104 14 521  15 428 25 15403 

 

Метод оцінки запасів при їх вибутті 

 

Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється iз застосуванням методу FIFO. 

Застосування даного методу передбачає, що запаси, якi були придбанi або виробленi 

першими, вибувають першими, а отже запаси, якi залишаються на кiнець перiоду, є тими, що 

були придбанi або виробленi останнiми. 

 

Визнання запасів витратами 
 

При реалiзацiї балансова вартiсть запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається 

вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi 

реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове 

списання або збиток.  

 

Окрема інформація щодо запасів 
 

Сума запасiв, визнаних як витрати протягом перiоду, становила – 81 512 тис. грн. 

Станом на 01.01.2013 р. та на 31.12.2013 р. та на дату схвалення керiвництвом до 

оприлюднення фiнансової звiтностi у Товариства вiдсутнi запаси, переданi пiд заставу для 

гарантiї виконання зобов'язань 

 

Поточна дебіторська заборгованість 



 
Група вiдображає у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi поточнi фiнансовi активи та поточнi 

нефiнансовi активи. 

 

Поточнi фiнансовi активи  

 

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 вiдображала перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням 

методу ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 

первiсною вартiстю з урахуванням наслiдкiв зменшення корисностi (знецiнення). 

 

Поточнi нефiнансовi активи  

 

Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною 

операцiї. 

 

Зменшення корисностi (знецiнення) 

 

Дебiторська заборгованiсть знецiнюється, i збитки вiд зменшення корисностi (знецiнення) 

визнаються Групою тiльки у тому випадку, якщо iснують об'єктивнi докази того, що частина 

вiдсоткiв або основної суми фiнансового активу не буде виплачена повнiстю. 

Оцiнка зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв проводиться: 

- за фiнансовими активами, якi є окремо суттєвими, – окремо за кожним фiнансовим 

активом; 

- за фiнансовими активами, що є суттєвими у сукупностi – в цiлому за групою фiнансових 

активiв. 

Класифiкацiя у фiнансовiй звiтностi 

Поточна дебiторська заборгованiсть, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, включає: 

- дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом,  

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi 

розрахунки); 

- iншу поточну дебiторську заборгованiсть; 

- iншi оборотнi активи. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 82 335 67 964 

Резерв на знецінення, тис. грн. 1 022 9 513 

Балансова вартість, тис. грн. 81 313 58 451 



 

У статтi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується заборгованiсть 

кiнцевих споживачiв за поставлений природний газ, послуги з постачання та 

транспортування природного газу магiстральними та розподiльними трубопроводами, 

заборгованiсть бюджетiв рiзних рiвнiв по сплатi пiльг та субсидiй населенню на оплату 

житлово-комунальних послуг, а саме газопостачання, заборгованiсть за поставлений 

скраплений газ, а також заборгованiсть споживачiв по iншiй дiяльностi Групи, 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. 

Основними категорiями споживачiв Групи є наступнi: 

- населення; 

- промисловi пiдприємства; 

- бюджетнi установи та органiзацiї; 

- релiгiйнi органiзацiї та культовi споруди; 

- комунально-побутовi органiзацiї. 

Найбiльша сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги доводиться на 

заборгованiсть по розрахунках за послуги з постачання та транспортування природного газу 

населенню: 

- заборгованiсть населення станом на 01.01.2013 року складає 41 875 тис. грн. 

- заборгованiсть населення станом на 31.12.2013 року складає 38 660 тис. грн.  

 

Групою проведено аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за 

результатами якого нарахований резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi. 

 

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi населення не нараховувався у зв’язку з 

вiдсутнiстю обґрунтованих ознак сумнiвностi та у зв’язку з наявнiстю наступних факторiв, 

якi пiдвищують впевненiсть пiдприємства у погашеннi вказаної заборгованостi:  

- зменшення заборгованостi населення станом на 31.12.2013 року в порiвняннi iз 

заборгованiстю станом на 01.01.2013 року пов’язане iз зi зменшенням споживання газу 

населенням в груднi 2013 року в порiвняннi з груднем 2012 року: 

 

 01.01.2013 р. 31.12.2013 р. 

Обсяг газу, спожитого населенням в грудні, млн.куб.м 60,213 55,155 

Нараховано до сплати безпосередньо населенню за грудень,  

тис. грн. 
41 875 38 660 

Заборгованість населення на дату, тис. грн. 29 268 21 971 

 

- вiдстеження заборгованостi за послуги з газопостачання здiйснюється щомiсяця, по мiрi її 

виникнення у споживачiв. 

- до споживачiв, якi мають заборгованiсть за наданi послуги з газопостачання, вживаються 

заходи, передбаченi Правилами надання населенню послуг з газопостачання та чинним 

законодавством України: 

     i.боржникам вручаються попередження про припинення газопостачання по причинi 

заборгованостi, у разi непогашення заборгованостi газопостачання припиняється, 

вiдновлення газопостачання у такому випадку здiйснюється тiльки пiсля погашення 

заборгованостi; 

     ii.мiж споживачами, якi мають заборгованiсть за газ, та Товариством укладаються угоди 

про реструктуризацiю заборгованостi. Протягом 2013 року було укладено 1 030 таких угод 

на суму 1 280 тис. грн. 

 



Заборгованiсть iнших контрагентiв є суттєвою окремо, тому резерв на знецiнення 

дебiторської заборгованостi iнших контрагентiв, крiм населення, нарахований Групою по 

кожному дебiтору окремо, в розрiзi договорiв.  

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 
Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 972 500 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 972 500 

 

У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами облiковується 

заборгованiсть за авансами, виданими на придбання товарно-матерiальних цiнностей, робiт 

та послуг для ведення господарської дiяльностi Групи, а саме: паливно-мастильних 

матерiалiв, спецодягу та спецхарчування, запасних частин для ремонту автомобiльного 

транспорту Групи, послуги з перевезення скрапленого газу, послуги зв'язку, тощо. 

Групою проведено аналiз дебiторської заборгованостi за виданими авансами. 

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за виданими авансами не нараховувався у 

зв’язку з вiдсутнiстю обґрунтованих ознак сумнiвностi та у зв’язку з наявнiстю наступних 

факторiв, якi пiдвищують впевненiсть пiдприємства у погашеннi вказаної заборгованостi:  

- суттєвi суми дебiторської заборгованостi за виданими авансами регулярно пiдтверджуються 

вiдповiдними Актами звiрки; 

- суми дебiторської заборгованостi за виданими авансами регулярно погашаються 

поставками. 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 4 050 201 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 4 050 201 

 

У статтi дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом облiковується сума 

надмiрно перерахованих коштiв на сплату загальнодержавних та мiсцевих податкiв та зборiв. 

Станом на 01.01.2013 та на 31.12.2013 року найбiльша сума дебiторської заборгованостi 

розрахунками з бюджетом доводиться на дебiторську заборгованiсть з податку на прибуток, 

вiдповiдно 3 927 тис. грн. та 186 тис. грн., i незначна частина доводиться на суму надмiрно 

перерахованих коштiв на сплату iнших загальнодержавних та мiсцевих податкiв та зборiв.  

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Групою не 

нараховувався, тому що вказана заборгованiсть є несуттєвою, також Група систематично 

здiйснює нарахування та сплату податкiв та зборiв у бюджет. 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi 

розрахунки) 

 



Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з пов'язаними 

сторонам (внутрішні розрахунки) 
Сума, станом на 01.01.2013 р. 

Сума, станом на 31.12.2013 

р. 

Первісна вартість, тис. грн. 11 894 12 208 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 11 894 12 208 

 

Групою проведено аналiз дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними 

сторонами. 

Поставка товарiв, робiт, послуг та розрахунки за них з пов'язаними сторонами проводяться 

систематично, суттєвi суми дебiторської заборгованостi регулярно пiдтверджуються 

вiдповiдними Актами звiрки. Аналiз фiнансового стану суттєвих дебiторiв надає Групi 

впевненiсть, що дебiтори мають фiнансовi ресурси для погашення своєї заборгованостi. 

 

Групою не отримано свiдчень щодо iснування будь-яких ознак того, що дебiторська 

заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами втратила частину своєї вартостi 

унаслiдок знецiнення, або має суттєвi ознаки сумнiвностi.  

Детальнiше щодо дебiторської заборгованостi з внутрiшнiх розрахункiв приведено в роздiлi 

"Пов'язанi сторони" цих примiток. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 939 1 699 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 939 1 699 

 

У статтi iнша поточна дебiторська заборгованiсть облiковується заборгованiсть робiтникiв за 

коштами, виданими в пiдзвiт на виконання виробничих завдань та на вiдрядження, iнша 

заборгованiсть контрагентiв, заборгованiсть робiтникiв за отриманими вiд Групи позиками, 

заборгованiсть за обов'язковим державним соцiальним страхуванням з тимчасової втрати 

працездатностi, тощо. 

 

Iншi оборотнi активи 

 

Інші оборотні активи Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 5 052 4 958 

Резерв на знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 5 052 4 958 

 

У складi iнших оборотних активiв облiковуються суми податкового кредиту, якi виникають у 

зв'язку з застосуванням Товариством касового методу облiку розрахункiв з податку на 

додану вартiсть, що передбачено пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 та та п. 187.10 ст. 187 

Податкового кодексу України. 



Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V ПКУ – метод податкового 

облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування 

(отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання 

iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним 

товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата 

списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання 

iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому 

товарiв (послуг). 

 

Резерв на знецiнення iнших оборотних активiв Групою не нараховується, тому що Група 

систематично (раз на мiсяць) нараховує та сплачує платежi з податку на додану вартiсть у 

бюджет. 

 

Групою додатково проведено аналiз справедливої вартостi вiдображеної у фiнансовiй 

звiтностi дебiторської заборгованостi, за результатами якого можна дiйти висновку, що 

балансова вартiсть є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартостi, оскiльки 

така дебiторська заборгованiсть носить короткостроковий характер i за час її погашення 

умови господарювання, що склалися на ринку, суттєвих змiн не очiкується. 

 

Фінансові ризики, цілі та політика управління 

 

Групі притаманні наступні ризики:  

 ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик зміни процентної ставки 

та ціновий ризик); 

 кредитний ризик; 

 ризик ліквідності, який пов'язаний з фінансовими інструментами, утримуваними 

Групою. 

Група здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та 

спостереження за ризиками. Програма Групи з управління ризиками зорієнтована на 

мінімізацію негативного впливу на фінансові результати Групи. 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

включають: 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

готівкові грошові кошти в 

національній валюті, тис. грн. 
11 8 

поточні рахунки в банках в 

національній валюті, тис. грн. 
28 104 54 424 

Всього грошові кошти та їх 

еквіваленти, тис. грн. 
28 115 54 432 

 

Грошовi коштi та їх еквiваленти вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з 

використанням методу ефективної ставки проценту. Оскiльки наслiдки дисконтування не 

iстотнi, Група не здiйснювала дисконтування вартостi даних фiнансових активiв. 

 



Власний капітал 

Компоненти власного капіталу: 

 Акціонерний капітал  

 Емісійний дохід 

 Інші резерви капіталу (інші сукупні прибутки) 

 Нерозподілений прибуток/непокритий збиток 

Акціонерний капітал 

Акціонерний капітал включає:  

 Статутний капітал  

 Витрати на випуск власних акцій  

 Несплачений капітал  

 Вилучений капітал  

Статутний капiтал 

 

Згiдно першої емiсiї акцiй Товариства, зареєстрованої 17.02.1997 р. Кiровоградським 

територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку 

(Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 2/11/1/99 вiд 06.01.1999 р.) статутний 

капiтал Товариства складав 6 573 990,00 грн., роздiлений на 26 296 000 шт. акцiй, 

номiнальною вартiстю – 0,25 грн. кожна. 

 

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.  

Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.12.2004 р. (протокол № 9) затвердженi результати 

пiдписки на акцiї другого випуску ВАТ "Кировоградгаз". 

 

Згiдно дiючого Статуту ВАТ "Кiровоградгаз", затвердженого загальними зборами акцiонерiв 

ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол № 9 вiд 21.12.2004 p.), зареєстрованого Державним 

реєстратором Кiровоградської мiської ради 23.12.2004 р., номер запису 14441050004000416, 

статутний капiтал Товариства складає 26 300 тис. грн., роздiлений на  

105 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Товариством 

зареєстровано випуск зазначеної кiлькостi акцiй в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв за №785/1/04 вiд 

31.12.2004 р.).  

 

Товариством не приведено статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть з вимогами Закону 

України "Про акцiонернi товариства".  

 

Разом з тим, на пiдставi рiшення Наглядової ради ВАТ "Кировоградгаз" (протокол засiдання 

вiд 22.05.2013 р. № 3) у 2013 роцi ВАТ "Кiровоградгаз" перевело акцiї в бездокументну 

форму випуску. 

Випуск акцiй в бездокументнiй формi зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв i фондового ринку (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 785/1/04 вiд 

10.06.2013 р.) 

Глобальний сертифiкат № 785/1/04 вiд 10.06.2013 р. депонований в ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" 09.07.2013 р. 

 



Акцiонерами, якi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй ВАТ "Кiровоградгаз" є: 

 

Найменування 

юридичної 

сторонами 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 
НАК "Нафтогаз 

України" 
20077720 

01001 м. Київ 

Б.Хмельницького, 6 
02.02.1998 53 652 002 51.00 

ТОВ Iнвестицiйна 

компанiя "Фiнлекс-

Iнвест" 
20036655 

01015 м. Київ 

Московська, 46/2 
26.05.2003 34 443 681 32.74 

Усього: 88 095 683 83.74 

 

Протягом 2013 року змiн в реєстрi Товариства не вiдбувалось. 

 

На кiнець 2013 року власний капiтал зменшився на 12 777 тис. грн. i станом на 31.12.2013 

року складає 154 940 тис. грн. за рахунок збiльшення збиткiв. 

 

Витрати на випуск власних акцiй 

Витратами на випуск власних акцій визнаються такі види витрат, які безпосередньо 

відносяться до емісії акцій і яких, інакше, не можна було б уникнути, наприклад: 

 підготовка проспекту емісії;  

 витрати по оплаті юридичних, і інших професійних послуг;  

 інші витрати на організацію випуску акцій. 

Витрати на випуск акцій враховуються в капіталі. Якщо випуск акцій визнаний таким, що не 

відбувся, то подібні витрати списуються як витрати відповідного періоду. У складі витрат на 

випуск акцій не враховуються:  

 будь-які витрати, якщо вони не пов'язані з первинним випуском цінних паперів, 

зокрема, будь-які витрати, пов'язані з продажем акцій, викуплених у акціонерів;  

 оплата праці власних працівників Товариства, що брали участь в розміщенні. 

Товариством в 2013 році не проводився випуск власних акцій. 

Несплачений капітал  

Несплачений капітал являє собою несплачену акціонерами частину статутного капіталу. 

Несплачена акціонерами частина статутного капіталу відображається як зменшення власного 

капіталу. 

Статутний капітал Товариства оплачений в повній мірі. Станом на 01.01.2013 року та на 

31.12.2013 року у Товариства відсутній несплачений капітал. 

Вилучений капітал 

Сума вилученого капіталу представляє собою суму викуплених власних акцій та 

враховується як зменшення власного капіталу. 

Станом на 01.01.2013 року та на 31.12.2013 року у Товариства відсутній вилучений капітал. 

Емісійний дохід 



Емісійний дохід являє собою перевищення внесків учасників (суми, одержаної від емісії 

акцій) над статутним капіталом (номінальною вартістю акцій), або вартість активів, 

переданих власниками в рахунок майбутньої емісії акцій. 

Станом на 01.01.2013 року та на 31.12.2013 року у Товариства відсутній емісійний дохід. 

 

Продовження тексту приміток 

Інші резерви капіталу (інші сукупні прибутки) 

Інші резерви капіталу (інші сукупні прибутки) включають: 

- резерв додаткового капіталу; 

- резерв переоцінки основних засобів, капітального будівництва та капітальних інвестицій в 

придбання (створення) основних засобів. 

- інші резерви капіталу. 

 

Резерв додаткового капiталу (додатковий капiтал) 

 

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 зменшення балансової вартостi Газопроводiв, вартiсть яких первiсно була вiдображена 

у складi додаткового капiталу, зменшує суму, акумульовану у власному капiталi у складi 

резерву додаткового капiталу. 

 

Сума додаткового капiталу щомiсячно зменшується на суму амортизацiї Газопроводiв з 

одночасним визнанням цiєї суми у складi прибуткiв. 

 

Резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в 

придбання (створення) основних засобiв (капiтал у дооцiнках) 

 

Сума збiльшення балансової вартостi необоротних активiв в результатi переоцiнки 

(дооцiнка) визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi у 

складi резерву переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних 

iнвестицiй в придбання (створення) основних засобiв. 

 

Сума зменшення балансової вартостi необоротних активiв в результатi переоцiнки (уцiнка) 

визнається в прибутку чи збитку.  

Зменшення вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо 

дооцiнки щодо цього активу. Зменшення, визнане в iншому сукупному доходi, зменшує 

суму, акумульовану у власному капiталi у складi резерву переоцiнки основних засобiв, 

капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в придбання (створення) основних 

засобiв. 

 

Облiковою полiтикою передбачено щомiсячне зменшення суми дооцiнки на суму 

амортизацiї дооцiнки необоротних активiв з одночасним визнанням цiєї суми у складi 

прибуткiв. 

Товариством не здiйснюється щомiсячне зменшення суми дооцiнки на суму амортизацiї 

дооцiнки необоротних активiв.  

Сума амортизацiї дооцiнки необоротних активiв у складi прибуткiв Товариством не 

визнається. 



 

У разi припинення визнання необоротних активiв на вiдповiдну суму попередньо визнаної 

дооцiнки зменшується резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та 

капiтальних iнвестицiй в придбання (створення) основних засобiв та збiльшується 

нерозподiлений прибуток. 

 

Iншi резерви капiталу 

 

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. 

Показник 
Сума, станом на 

01.01.2013 р. 
Сума, станом на 

31.12.2013 р. 

Капітал у дооцінках, тис. грн.. 5 304 5 304 

Додатковий капітал, тис. грн.. 146 863 151 010 

Інші резерви капіталу, тис. грн. 96 96 

 

Значну частину Iнших резервiв капiталу (iнших сукупних прибуткiв) займає резерв 

додаткового капiталу. 

 

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток 

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 

 

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. 

 

Резерви (забезпечення) 

 

Обліковою політикою Групи передбачено створення наступних резервів (забезпечень) для 

відшкодування майбутніх витрат і платежів:  

 резерв (забезпечення) для відшкодування майбутніх витрат і платежів на виплату 

відпусток працівникам; 

 інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів). 

Резерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на виплату 

вiдпусток працiвникам 

 



Групою не створювався резерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i 

платежiв на виплату вiдпусток працiвникам, оскiльки працiвники традицiйно 

використовують щорiчнi основнi та додатковi вiдпустки в рамках календарного року, а тому 

вплив на фiнансовий результат створення та використання цього резерву (забезпечення) не є 

суттєвим. 

 

Iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв)  

 Iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв) створюються тодi, коли 

виникають пiдстави для їхнього створення згiдно, а саме: 

Група має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої 

події; 

 ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде 

необхідним для і виконання зобов'язання; 

 можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 

погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. 

 

Для отримання найкращої оцiнки забезпечення Група враховує ризики та невизначеностi, якi 

неминуче пов'язанi з багатьма подiями та обставинами. 

У випадках, коли вплив вартостi грошей у часi суттєвий, сума забезпечення має бути 

теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення 

зобов'язання.  

Нарахування резерву (забезпечення) вiдображається як збiльшення зобов'язання по резерву з 

одночасним визнанням витрат. 

 

Групою проведено аналiз наявностi обставин, iснування яких спричинило б необхiднiсть 

створення iнших резервiв (забезпечень майбутнiх витрат i платежiв) за результатами якого 

встановлено, що обґрунтованi пiдстави для створення iнших резервiв (забезпечень) вiдсутнi. 

 

Поточні зобов'язання 
 

Група вiдображає у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi та нефiнансовi поточнi 

зобов'язання. 

 

Фiнансовi поточнi зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованiсть, яка є фiнансовим зобов'язанням, первiсно визнається за цiною 

операцiї, а пiсля первiсного визнання враховується за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

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. 

 

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 вiдображала перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням 

методу ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 

первiсною вартiстю. 

 

Нефiнансовi поточнi зобов'язання 

 

Поточнi зобов'язання, якi не є фiнансовими зобов'язаннями, первiсно визнаються за цiною 

операцiї. 

 

Класифiкацiя у фiнансовiй звiтностi 

 

Поточнi зобов'язання, що вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, включають: 

- короткостроковi кредити банкiв; 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом;  

- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки); 

- iншi поточнi зобов'язання. 

 

Короткостроковi кредити банкiв 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Короткострокові кредити банків, 

тис. грн. 
15 000 15 000 

 

На початок звiтного перiоду дiяв договiр кредитної лiнiї № НКЛ-2002598/2 вiд 13.09.2012 р., 

укладений Товариством з ПАТ "Дельта Банк" на перiод з 13.09.2012 р. по 30.08.2013 р. 

Кредитна лiнiя була вiдкрита Товариством з метою поповнення обiгових коштiв. 

Кредит було погашено в травнi 2013 року, вiдсотки за користування нараховувалися за 

ставкою 24% рiчних. 

 

В серпнi 2013 року Товариством вiдкрито нову кредитну лiнiю згiдно договору № НКЛ-

2002598/3 вiд 27.08.2013 р., укладеному з ПАТ "Дельта Банк", кiнцевий строк погашення 

26.08.2014 р. Кредит надається для поповнення обiгових коштiв. Надання кредиту 

здiйснюється окремими траншами, в межах невiдновлювальної кредитної лiнiї з 

максимальним кредитом 15 000 тис. грн. Вiдсотки за користування нараховуються iз 

застосування ставки 16,5 % рiчних. 

 

Оскiльки цiльове призначення кредитiв – поповнення обiгових коштiв, то вiдсотки не 

капiталiзуються, а визнаються у складi витрат за методом нарахувань у сумi вiдсоткiв, 

фактично нарахованих за вiдсотковою ставкою, встановленою кредитною угодою. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, тис. 

грн. 
39 589 63 383 

 

У складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується 

заборгованiсть Групи за поставлений природний газ, заборгованiсть за придбання основних 



засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, робiт та послуг для ведення господарської 

дiяльностi, а саме: паливно-мастильних 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. 

Найбiльш вагомою є заборгованiсть Товариства перед ЗАТ "Укргаз-Енерго", яка виникла у 

зв'язку з виконанням окремих договорiв з придбання природного газу, та заборгованiсть 

Олександрiйського УЕГГ перед ТОВ "АгроАльянс – ЛТД" з постачання товарно-

матерiальних цiнностей. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, тис. 

грн. 
4 178 4 608 

 

 

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. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з одержаних 

авансів, тис. грн. 
27 901 33 117 

 

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. 

Основними категорiями споживачiв, що перераховують Групi аванси на постачання товарiв, 

робiт, послуг є наступнi: 

- населення; 

- промисловi пiдприємства; 

- бюджетнi установи та органiзацiї; 

- релiгiйнi органiзацiї та культовi споруди; 

- комунально-побутовi органiзацiї. 

Найбiльша сума поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв доводиться на 

заборгованiсть по розрахункам за послуги з постачання та транспортування природного газу 

населенню та комунально-побутовим органiзацiям. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 



Поточні зобов'язання за 

розрахунками зі страхування, 

тис. грн. 
1 023 1 604 

 

У данiй статтi консолiдованого балансу вiдображена заборгованiсть Групи по сплатi єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування приведено в роздiлi 

"Виплати працiвникам" цих примiток. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з оплати праці, 

тис. грн. 
2 169 3 379 

 

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. 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань по оплатi працi приведено в роздiлi "Виплати 

працiвникам" цих примiток. 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки) 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з пов'язаними 

сторонами (внутрішні 

розрахунки), тис. грн. 

57 980 45 743 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками з пов'язаними сторонами 

(внутрiшнiх розрахункiв) приведено в роздiлi "Пов'язанi сторони" цих примiток. 

 

 

Iншi поточнi зобов'язання. 

Показник Сума, станом на 01.01.2013 р. Сума, станом на 31.12.2013 р. 

Інші поточні зобов'язання, тис. 

грн. 
5 406 14 389 

 

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, заборгованiсть по нарахованим штрафам, пенi, неустойкам. 

 

Також у вказанiй статтi вiдображенi суми податкового зобов'язання, якi виникають у зв'язку з 

застосуванням Групою касового методу облiку розрахункiв з податку на додану вартiсть, що 

передбачено пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 та п. 187.10 ст. 187 Податкового кодексу України. 

Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V ПКУ – метод податкового 

облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування 

(отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання 

iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним 

товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата 

списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання 



iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому 

товарiв (послуг). 

 

Виплати працівникам 
 

Виплати працiвникам, що надаються Групою, та умови їх надання встановленi Колективним 

договором та законодавством України. 

Виплати працiвникам включають: 

1) короткостроковi виплати працiвникам, такi як: 

- заробiтна плата; 

- внески на соцiальне забезпечення;  

- оплаченi щорiчнi вiдпустки; 

- оплата тимчасової непрацездатностi; 

- премiї та заохочення; 

- негрошовi пiльги працiвникам (такi як надання автомобiлiв, безкоштовних чи субсидованих 

товарiв або послуг, тощо); 

- виплати при звiльненнi; 

- доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв; 

- матерiальна допомога. 

- iншi короткостроковi виплати. 

2) довгостроковi виплати працiвникам – колективним договором не встановлено. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

 

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працiвникам 

дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 

працiвниками своїх трудових обов'язкiв.  

Щодо сум накопичуваних компенсацiй за вiдсутнiсть Групою визнається зобов'язання. 

Накопичення компенсацiй за вiдсутнiсть здiйснюється на: 

- щорiчнi вiдпустки (передбаченi Законом України "Про вiдпустки");  

- компенсацiю за невикористанi вiдпустки.  

На вiдсутнiсть з iнших причин (хвороба та нетривала непрацездатнiсть, декретнi вiдпустки 

для батька або матерi тощо) накопичення не здiйснюються. 

Iнформацiя щодо виплат фiзичним особам, якi є пов'язаними сторонами Групи, наведена у 

роздiлi "Пов'язанi сторони" цих Примiток. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

У данiй статтi консолiдованого балансу вiдображена заборгованiсть Групи по сплатi єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.  

Вказаний внесок є консолiдованим страховим внеском, збiр якого здiйснюється до системи 

загальнообов'язкового державного соцiального страхування в обов'язковому порядку та на 

регулярнiй основi з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, 

прав застрахованих осiб та членiв їхнiх сiмей на отримання страхових виплат (послуг) за 

дiючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування. 

 

Єдиний внесок, який нараховується та сплачується Групою, визначається в таких розмiрах: 

- утримання єдиного внеску вiд суми нарахованої заробiтної плати та iнших нарахувань, 

складає вiд 2 до 3,6 вiдсоткiв; 

- нарахування єдиного внеску здiйснюється у розмiрi вiд 8,41 до 37,26 вiдсоткiв, вiдповiдно 

до класу професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено Група, з урахуванням видiв 

економiчної дiяльностi. 

 

 



Пов'язані сторони 

 

Пов'язаними сторонами визначенi Групою наступнi категорiї осiб:  

- пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб (зокрема, 

вiдносини материнського (холдингового) i його дочiрнiх пiдприємств; спiльного 

пiдприємства i контрольних учасникiв спiльної дiяльностi; пiдприємства-iнвестора i його 

асоцiйованих пiдприємств);  

- пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над 

Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої 

фiзичної особи (зокрема, вiдносини пiдприємства i його керiвника та iнших осiб, якi 

належать до провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, а також близьких членiв 

родини таких осiб).  

 

Iнформацiя щодо залишкiв заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

Показник 
Первісна вартість станом 

на 01.01.2013 р., тис. грн. 
Первісна вартість станом 

на 31.12.2013 р., тис. грн. 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків, тис. грн. 
11 894 12 208 

Поточні зобов'язання із внутрішніх 

розрахунків, тис. грн. 
57 980 45 743 

  

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 

 Найменування пов'язаних сторін 
Первісна вартість станом 

на 01.01.2013 р., тис. грн. 
Первісна вартість станом 

на 31.12.2013 р., тис. грн. 

ДК "Газ України" 661 661 

ПАТ НАК "Нафтогаз України" 10 189 10 642 

ГПУ "Шебелинкагазвидобування" 21 - 

ГПУ "Полтавагазвидобування" - 5 

ДК" Укргазвидобування" 888 712 

Управління з переробки газу та газового 

конденсату 
45 57 

ПАТ "Укрспецтрансгаз" 90 131 

Всього дебіторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків, тис. грн. 
11 894 12 208 

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків 

Найменування пов'язаних сторін 
Станом на 01.01.2013 р., 

тис. грн. 
Станом на 31.12.2013 р., 

тис. грн. 

ДК "Газ України" 2 210 2 210 

ДК "Укртрансгаз" 3 745 3 000 

НАК "Нафтогаз України" 52 025 40 533 



Всього поточні зобов'язання із 

внутрішніх розрахунків, тис. грн. 
57 980 45 743 

 

У звiтному перiодi ПАТ "НАК "Нафтогаз України" здiйснювало поставку та 

транспортування природного газу на користь Товариства, для подальшого його продажу 

рiзним категорiям споживачiв по окремим договорам. 

ДК "Укртрансгаз" надавало Товариству послуги з транспортування природного газу 

магiстральними трубопроводами для потреб рiзних категорiй споживачiв по окремим 

договорам. 

Поставку скрапленого газу на користь Товариства у звiтному перiодi здiйснювало ДК 

"Укргазвидобування". 

Послуги пов'язанi з доставкою скрапленого газу Товариству у звiтному перiодi надавали 

Управлiння з переробки газу та газового конденсату, ПАТ "Укрспецтрансгаз", ГПУ 

"Полтавазвидобування" та ГПУ "Шебелинкагазвидобування". 

 

Загальний обсяг отриманих Товариством вiд пов'язаних сторiн товарiв та послуг у звiтному 

перiодi складає 279 545 тис. грн. (в тому числi ПДВ). Обсяг сплачених Товариством у 

звiтному перiодi грошових коштiв за поставленi товари та послуги складає 294 736 тис. грн. 

 

Також Товариством були нарахованi штрафнi та iншi санкцiї на користь ПАТ "НАК 

"Нафтогаз України", згiдно судових рiшень, що набрали чинностi у звiтному роцi, на 

загальну суму 3 205 тис. грн. i якi станом на 31.12.2013 року були погашенi. 

 

У свою чергу, для пов'язаних сторiн, Товариство надавало послуги з транспортування 

природного газу розподiльними трубопроводами. 

Загальний обсяг наданих Товариством у звiтному перiодi послуг складає 40 134 тис. грн., 

сума грошових коштiв, отриманих Товариством вiд пов'язаних сторiн, складає 39 682 тис. 

грн.  

 

Умови здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що 

домiнують в операцiях мiж незалежними та обiзнаними сторонами. 

 

Оцiнка заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами  

 

Заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами первiсно визнається за цiною 

операцiї. 

Подальша оцiнка заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю з 

використанням методу ефективної ставки проценту. 

Оскiльки у звiтному перiодi рiзниця мiж первiсно сумою заборгованостi та її дисконтованою 

вартiстю є несуттєвою, Товариство не здiйснювало перерахунок амортизованої вартостi iз 

застосуванням методу ефективної ставки проценту та визнало заборгованiсть у фiнансовiй 

звiтностi за первiсною вартiстю. 

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

Товариством проведено аналiз дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними 

сторонами. 

Поставка товарiв, робiт, послуг та розрахунки за них з пов'язаними сторонами проводяться 

систематично, суттєвi суми дебiторської заборгованостi регулярно пiдтверджуються 

вiдповiдними Актами звiрки. Аналiз фiнансового стану суттєвих дебiторiв надає Товариству 

впевненiсть, що дебiтори мають фiнансовi ресурси для погашення своєї заборгованостi. 

Товариством не отримано свiдчень щодо iснування будь-яких ознак того, що дебiторська 



заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами втратила частину своєї вартостi 

унаслiдок знецiнення, або має суттєвi ознаки сумнiвностi.  

 

Безнадiйна заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

Протягом звiтного перiоду Товариством не проводилося списання безнадiйної дебiторської 

та кредиторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами. 

 

 

Iнформацiя щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу 

 

Загальна сума компенсацiї провiдному управлiнському персоналу за 2013 рiк становить 359 

тис. грн. (в 2012 роцi – 364 тис. грн.) , в тому числi: 

 2013 рік 2012 рік 

Голові та членам Правління, тис. грн. 244 210 

Голові та членам Наглядової ради, тис. грн. 115 154 

 

 

Виправлення помилок минулих періодів. Події після звітного періоду. 
 

При виявленнi суттєвих помилок попереднього перiоду Група виправляє ретроспективно в 

першому комплектi фiнансової звiтностi, затвердженому до випуску пiсля виявлення 

помилок шляхом:  

- перерахунку порiвняльних сум за той попереднiй представлений перiод, в якому була 

допущена вiдповiдна помилка; 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попереднiх перiодiв – шляхом 

перерахунку вхiдних залишкiв активiв, зобов'язань i власного капiталу за найбiльш раннiй з 

представлених попереднiх перiодiв. 

Суттєва помилка попереднього перiоду виправляється шляхом ретроспективного 

перерахунку, за винятком тих випадкiв, коли практично неможливо визначити або вплив цiєї 

помилки на конкретний перiод, або її кумулятивний вплив. 

У звiтному перiодi Групою виявило наступнi помилки за попереднiй звiтнiй перiод, що 

пiдлягають коригуванню:  

1) Вiдображення Свiтловодським та Олександрiйським УЕГГ у 2012 роцi окремих сум 

амортизацiї основних засобiв у складi дебiторської заборгованостi за авансами виданими та 

незавершеного виробництва 

2) Вiдображення Олександрiвським УЕГГ окремих сум зобов’язання по розрахункам з 

оплати працi та страхування у складi додаткового капiталу. 

 

Суми виправлення та статтi фiнансових звiтiв, на якi вони впливають: 

Стаття Балансу (звіту 

про фінансовий стан) 

Сума, станом на 

31.12.2012 р. (до 

виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2012 р. (після 

виправлення 

помилок), тис. грн. 

    

Незавершене 

виробництво  
834 -162 672 

Дебіторська 

заборгованість за 

авансами виданими  
1 191 -219 972 



Поточні зобов’язання по 

розрахункам з оплати 

праці 
2 134 + 35 2 169 

Поточні зобов’язання по 

розрахункам зі 

страхування 
1 010 + 13 1 023 

Інший додатковий 

капітал 
146 911 -48 146 863 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 
-10 465 - 381 -10 846 

 

Стаття Звіту про 

фінансові результати 

(звіту про сукупний 

дохід) 

Сума за 2012 р.  

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума за 2012 р.  

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

    

Інші операційні витрати 6 669 +381 7 050 

Чистий фінансовий 

результат 
245 -381 - 136 

Сукупний дохід 245 -381 - 136 

    

 

В фiнансовi звiтностi за 2013 рiк вказанi помилки були вiдображеннi шляхом коригування 

залишкiв вiдповiдних активiв, зобов'язань, непокритого збитку та вiдповiдних статей доходiв 

та витрат за 2012 рiк. 

 

Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

Група проводить аналiз на наявнiсть двох типiв подiй пiсля звiтного перiоду:  

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду (подiї, що 

корегуються, пiсля звiтного перiоду);  

- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 

коригування пiсля звiтного перiоду). 

 

Група коригує суми, що визнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля дати 

балансу, та визнає суми, що не були вiдображенi у звiтностi на дату балансу з певних 

причин. 

Група не коригує суми, визнанi в його фiнансовiй звiтностi для вiдображення подiй, якi не 

вимагають коригування пiсля звiтного перiоду. 

 

Станом на 01.01.2013 р., на 31.12.2013 р. та на дату схвалення керiвництвом до 

оприлюднення консолiдованої фiнансової звiтностi, будь-якi подiї пiсля звiтного перiоду, 

iнформацiя щодо яких є суттєвою, у Групи вiдсутнi.  

 

 

Умовні активи та умовні зобов'язання  

 

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про нього 

розкривається, коли надходження економiчних вигiд вiд його використання є ймовiрним. 



Умовнi активи оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у 

фiнансовiй звiтностi. Якщо з'являється цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних 

вигiд, актив i пов'язаний з ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому 

вiдбувається змiна.  

 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них 

розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не 

є вiддаленою. Умовнi зобов'язання регулярно оцiнюються, щоб визначити, чи стало 

ймовiрним вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Якщо стає ймовiрним, 

що вибуття майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для статтi, яка ранiше розглядалася 

як умовне зобов'язання, визнається забезпечення у фiнансовiй звiтностi за той перiод, у 

якому вiдбувається змiна ймовiрностi (за винятком надзвичайно рiдкiсних обставин, за яких 

не можна зробити достовiрної наближеної оцiнки). 

 

Станом на 01.01.2013 р., на 31.12.2013 р. та на дату схвалення керiвництвом до 

оприлюднення консолiдованої фiнансової звiтностi умовнi активи та умовнi зобов'язання у 

Групи вiдсутнi. 

 

Доходи 

 

Класифiкацiя доходiв Групи 

 

Група класифiкує доходи за наступними групами: 

1). Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 

1.1). Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, в т.ч. вiд реалiзацiї: 

- природного газу 

- скрапленого газу 

- iнших товарiв непродовольчої групи 

1.2). Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг всього, у т.ч. вiд: 

- транспортування газу 

-поставки газу 

-будiвельно-монтажних робiт i послуг 

-iнших робiт i послуг 

2). Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 

-дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 

-дохiд вiд операцiйної оренди активiв 

-дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi та iн. санкцiй 

-доходи, отриманi за рахунок вiдшкодування вартостi ранiше списаних активiв або 

надходження боргiв, ранiше списаних як безнадiйнi 

-доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 

-iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 

3). Дохiд вiд участi в капiталi 

4). Iншi фiнансовi доходи, в т.ч.: 

-отриманi вiдсотки 

-iншi доходи вiд фiнансових операцiй 

5). Iншi доходи, в т.ч.: 

-дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 

-дохiд вiд отриманих активiв 

-iншi доходи вiд основної дiяльностi 

 

Оцiнка та визнання доходу 

 

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 

отриманню. 



Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж Групою та 

покупцем або користувачем активу, та оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої 

компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, 

що надається Групою. 

 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання 

економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.  

 

Дохiд вiд продажу товарiв  

 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

- Групою передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; 

- за Групою не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; 

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

- ймовiрно, що до Групи надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та 

- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

 

Дохiд вiд продажу робiт, послуг 

 

Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений 

достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап 

завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути 

попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: 

- можна достовiрно оцiнити суму доходу; 

- є ймовiрнiсть надходження до Групи економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; 

- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та 

- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi 

для її завершення. 

 

Iнвестицiйнi програми з надання товарно-матерiальних цiнностей на користь третiх осiб 

 

Облiковою полiтикою передбачено наступне. У разi включення в цiну товарiв, робiт, послуг 

частини вартостi транспортування, призначеної на виконання iнвестицiйних програм з 

надання товарно-матерiальних цiнностей на користь третiх осiб, доходи вiд реалiзацiї таких 

товарiв, робiт, послуг визначаються в момент та в сумi понесених витрат на виконання 

iнвестицiйної програми. 

 

В звiтному перiодi доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, в цiну яких включено частину 

вартостi транспортування, призначеної на виконання iнвестицiйних програм з надання 

товарно-матерiальних цiнностей на користь третiх осiб, визнавалися в момент реалiзацiї 

таких товарiв, робiт, послуг та в повному обсязi, а не в момент та в сумi понесених витрат на 

виконання iнвестицiйної програми, як передбачено в облiковiй полiтицi, оскiльки це мало 

несуттєвий вплив на фiнансовий результат та при цьому потребувало значних витрат часу. 

 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

Групою за 2013 рiк вiдображено чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) в сумi 492 424 тис. грн., в 2012 роцi - 517 929 тис. грн.. 

У складi чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному 

перiодi вiдображенi наступнi види доходiв: 

Види доходів За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Дохід від реалізації природного 310 418 317 282 



газу 

Дохід від транспортування 

природного газу 
134 965 140 093 

Дохід від постачання 

природного газу 
18 175 18 802 

Дохід від реалізації скрапленого 

газу 
6 872 14 152 

Доходи від реалізації 

будівельно-монтажних робіт і 

послуг  
6 591 10 198 

Доходи від реалізації інших 

товарів непродовольчої групи 
554 907 

Дохід від реалізації інших робіт і 

послу 
14 849 16 495 

Всього  492 424 517 929 

 

Дохiд вiд реалiзацiї природного газу  

 

Доходи визнаються вiдповiдно до показникiв лiчильникiв газу та норм споживання газу i 

встановлених тарифiв. 

 

Дохiд вiд транспортування газу 

 

Доходи вiд транспортування газу споживачам визнаються вiдповiдно до тарифiв, 

встановлених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi 

енергетики (далi - НКРЕ) та обсягiв споживання.  

 

Iншi операцiйнi доходи 

 

У звiтному перiодi Групою вiдображено iншi операцiйнi доходи на загальну суму 1 392 тис. 

грн., у попередньому – 980 тис. грн.. До iнших операцiйних доходiв Групи вiдносяться 

наступнi види доходiв: 

 

Види доходів 

За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Дохід у вигляді відсотків за 

залишками коштів на поточних 

рахунках 
1 051 - 

Дохід від реалізації інших 

оборотних активів  
42 85 

Дохід від операційної оренди 

активів 
34 408 

Дохід від отриманих штрафів, 

пені та інших санкцій 
76 22 

Дохід від списання 

кредиторської заборгованості  
65 29 



Інші доходи від операційної 

діяльності 
124 436 

Всього  1 392 980 

 

 

Iншi доходи 

 

За 2013 рiк Групою вiдображено iнший доход в сумi 4 681 тис. грн., в 2012 роцi - 4 448 тис. 

грн. 

До складу iншого доходу Групи вiдносяться наступнi види доходiв: 

Види доходів За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Дохід від безоплатно отриманих 

активів (в т.ч. газопроводів)  
4 525 4 135 

Інші доходи  156 313 

Всього  4 681 4 448 

 

 

Витрати 

 

Класифiкацiя витрат Групи 
 

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. 

 



Оцiнка та визнання витрат 

 

Витрати визнаються Групою при виконаннi таких умов: 

- сума витрат може бути достовiрно оцiнена; 

- у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу 

або збiльшенням зобов'язань. 

 

Витрати визнаються Групою у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для 

отримання яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат). 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у 

складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 

витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 

амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 

 

Витрати приймаються до облiку в сумi, що дорiвнює величинi проведеної оплати в грошовiй 

чи iншiй формi або величинi визнаної кредиторської заборгованостi. Величина оплати або 

кредиторської заборгованостi визначається виходячи з договiрної цiни та iнших умов, 

узгоджених постачальником i покупцем у договорi купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг. 

Якщо цiна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться 

негрошовими коштами, то витрати оцiнюються за справедливою вартiстю. 

 

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати: 

- платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншим аналогiчними договорами на 

користь комiтента, принципала тощо; 

- попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; 

- iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, якi не вiдповiдають вищевказаним 

ознаками визнання витрат; 

- витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу. 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

Собiвартiсть реалiзованої Групою продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2013 рiк становить 

469 783 тис. грн., за 2012 рiк - 495 965 тис. грн. 

До складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдносяться: 

Види витрат За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованого 

природного газу 
310 418 317 282 

Собівартість постачання 

природного газу 
15 016 16 877 

Собівартість транспортування 

природного газу 
121 770 127 669 

Собівартість скрапленого газу 8 748 14 793 

Собівартість інших товарів 

непродовольчої групи 
241 984 

Собівартість будівельно-

монтажних робіт 
4 463 15 041 



Собівартість інших робіт, послуг 9 127 3 319 

Всього  469 783 495 965 

 

 

Адмiнiстративнi витрати 

 

За аналiзований перiод адмiнiстративнi витрати Групи становили 11 222 тис. грн., за 

попереднiй – 13 202 тис. грн. 

У складi адмiнiстративних витрат Групи враховуються наступнi витрати: 

Види витрат За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Матеріальні витрати 1 574 2 399 

Витрати на оплату праці 4 675 5 683 

Відрахування в соціальні фонди 1 612 1 951 

Амортизація 713 661 

Інші адміністративні витрати 2 648 2 508 

Всього  11 222 13 202 

 

 

Iншi операцiйнi витрати 

 

Сума iнших операцiйних витрат, вiдображених у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи 

у 2013 роцi, складає 28 257 тис. грн., в 2012 роцi – 7 050 тис. грн.. 

До складу iнших операцiйних витрат Групи вiдносяться наступнi види витрат: 

Види витрат За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованих 

виробничих запасів 
309 1 217 

Резерв на знецінення 

дебіторської заборгованості та 

безнадійні борги 
8 793 496 

Визнані штрафи, пені, неустойки 14 343 36 

Резерв на знецінення запасів 62 11 

Інші операційні витрати 4 812 5 290 

Всього  28 257 7 050 

 

У складi iнших операцiйних витрат найбiльш суттєву суму займають стягнутi згiдно рiшень 

суду з Товариства штрафнi санкцiї, зокрема не отриманий дохiд та штрафнi санкцiї стягнутi 

на користь ЧАО "Креатив" в сумi 10 425 тис. грн. та штрафнi санкцiї стягнутi на користь 

ПАО "НАК Нафтогаз України". 

 

Фiнансовi витрати 

 



Сума фiнансових витрат, якi вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи у 2013 

роцi становить 2 015 тис. грн., 2012 роцi – 945 тис грн.., та сформована з нарахованих 

вiдсоткiв за користування кредитною лiнiєю. 

 

Iншi витрати 

 

Сума iнших витрат, якi вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи у 2013 роцi, 

становить 1 106 тис. грн., в 2012 роцi – 1 989 тис. грн. 

Види витрат За 2013 рік, тис. грн. За 2012 рік, тис. грн. 

Видана фінансова допомога 156 - 

Собівартість реалізованих 

оборотних активів 
- 12 

Витрати на списання 

необоротних активів 
12 10 

Інші витрати від звичайної 

діяльності 
938 1 967 

Всього  1 106 1 989 

 

Інші сукупні доходи 

 
Група не має компонентiв iншого сукупного доходу. Отже, сукупний дохiд Групи у звiтному 

перiоду дорiвнює показнику чистого прибутку у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про 

сукупний дохiд). 

 

Оподаткування прибутку 

 

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.  

 

Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активiв 

 

Поточний податок за поточний i попереднi перiоди визнається як зобов'язання на суму, що 

не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди 

перевищує суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як актив. 

Вигода, пов'язана з податковим збитком, який можна зараховувати для вiдшкодування 

поточного податку попереднього перiоду, визнається як актив. 

Якщо податковий збиток використовується для вiдшкодування поточного податку 

попереднього перiоду, Група визнає вигоду як актив у тому перiодi, у якому виник 

податковий збиток, оскiльки є ймовiрнiсть отримання вигоди Групою i цю вигоду можна 

достовiрно оцiнити. 

 

Визнання вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв 

 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню 

 



Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

- первiсного визнання гудвiлу, або 

- первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: 

не є об'єднанням бiзнесу; та 

не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток 

(податковий збиток). 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню 

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого 

можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, 

коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або 

зобов'язання в операцiї, яка: 

- не є об'єднанням бiзнесу; та 

- не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований 

прибуток (податковий збиток). 

 

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв 

 

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових 

органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або 

превалюють до кiнця звiтного перiоду. 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на 

основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до 

кiнця звiтного перiоду. 

 

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв вiдображає 

податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким Група передбачає на кiнець звiтного 

перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань. 

 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного 

звiтного перiоду. Група зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих 

межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, 

щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або 

частково. Будь-яке таке зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовiрною наявнiсть 

достатнього оподаткованого прибутку. 

 

В 2013 роцi Група не розраховувала вiдстроченi податковi активi та вiдстроченi податковi 

зобов’язання. Станом на 01.01.2013 р. та на 31.12.2013 р. вiдстроченi податковi активи, 

вiдображенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) Групи, складають 1 351 тис. грн. 

Поточний податок на прибуток, вiдображений у статтi "Витрати з податку на прибуток" 

Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за 2013 рiк складає 3 308 тис. 

грн., за 2012 рiк – 1 106 тис. грн. 

 

 

Прибуток на акцiю 

 

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.  

 

 

Довідка 

про фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства 

по газопостачанню та газифікації 

"Кіровоградгаз" 
 

за результатами 2013 року та станом на 31.12.2013 р. 
 

 

№ 

з/п 
Показники 

Порядок розрахунку 

показника 

 

Значення показника на 

звітну дату 

Примітки 
01.01.2013 

р. 31.12.2013 р. 

1. 

Коефіцієнт  

загальної 

ліквідності 

оборотні активи : 

короткострокові 

зобов'язання  
0,96 0,82 

Нормативне значення показника 

> 1,0. 

Значення показника загальної 

ліквідності на початок та кінець 

року не відповідає нормативному 

значенню. Динаміка протягом 

звітного року є негативною. Це 

свідчить по зниження 

спроможності погашення Групою 

поточних зобов'язань за рахунок 

оборотних активів. 

2. 
Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

(оборотні активи – 

запаси ) : 

короткострокові 

зобов'язання 

0,86 0,73 

Нормативне значення показника 

0,6 – 0,8. 

Значення показника швидкої 

ліквідності на початок року і на 

кінець року відповідає 

нормативному значенню та 

характеризує спроможність 

погашення Групою поточних 

зобов'язань за рахунок грошових 

коштів і їх еквівалентів, поточних 

фінансових інвестицій та 

дебіторської заборгованості. 

Динаміка протягом звітного року є 

негативною. 

3. 
Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

(грошові кошти + 

еквіваленти грошових 

коштів + 

короткострокові 

фінансові інвестиції) : 

короткострокові 

зобов'язання  

0,18 0,30 

Нормативне значення показника 

> 0, збільшення. 

Значення показника абсолютної 

ліквідності відповідає 

нормативному, динаміка протягом 

звітного року є позитивною – 

значення показника на кінець 

року, порівняно з початком року, 

збільшилося.  



№ 

з/п 
Показники 

Порядок розрахунку 

показника 

 

Значення показника на 

звітну дату 

Примітки 
01.01.2013 

р. 31.12.2013 р. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

показує, яка частина боргів 

підприємства може бути сплачена 

негайно. 

 


