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Підтверджую ідентичність електр< 
достовірність інформації, наданої 
Комісії.

Голова правління

(посада)

ної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Ященко Ігор Ярославович

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2013
(дата)

Ральна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2013 року

\  1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

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

Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03365222
1.4 Місцезнаходження емітента

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

(0522) 24-48-60; (0522) 22-95-13

1.6 Електронна поштова адреса емітента

getman@kirgas.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних ^  04 2013 
Комісії
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 24.04.2013

(адреса сторінки) (дата)

mailto:getman@kirgas.com
http://www.kirgas.com


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

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

. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
. х г • X.истемі України, послугами яких користується емітент

. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

. Інформація про господарську та фінансову діяльність

) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
І) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

;) інформація про собівартість реалізованої продукції X

/. Квартальна фінансова звітність емітента X

*. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
їухгалтерського обліку (у разі наявності)
.0. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
юбов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)
11. Примітки:
ЗАТ "Кіровоградгаз" за звітний період облігації для закритого розміщення та цільові облігації не 
зипускав.
Звіт про стан об'єкта нерухомості Товариством не складається.

Д/



Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз"

А00 №076474

29.01.1992

25006, м.Кіровоград, вул.Володарського, 67 

26300000 
2005

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

трубопроводів

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

.1. Повне найменування

.2. Серія та номер свідоцтва про 
ержавну реєстрацію
.3. Дата державної реєстрації
..4. Місцезнаходження

1.5. Статутний капітал (грн.)
5.6. Чисельність працівників (чол.)

>.7. Основні види діяльності із 
шначенням найменування виду 
ііяльності та коду за КВЕД

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

І

3.10. Органи управління емітента

0

51

Вищим органом управління акціонерного товариства є 
загальні збори акціонерів, які сликаються не рідше одного 
разу на рік. З метою захисту інтересів акціонерів в період 
між проведенням загальних зборів акціонерів створено 
Наглядову раду. Правління акціонерного товариства є 
виконавчим органом Товариства, який здійснює 
керівництво поточною діяльністю Товариства. Ревізійна 
комісія є органом Товариства, який контролює фінансово- 
господарську діяльність Правління.
Структура ВАТ "Кіровоградгаз" наступна:
- Головне підприємство;
- Бобринецьке управління по експлуатації газового 
господарства;
- Долинське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Знам'янське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Олександрівське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Олександрійське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Світловодське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Маловисківське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Новоархангельське управління по експлуатації газового 
господарства;
- Будівельно-монтажне управління;



♦
5.11. Посадові особи емітента

*.12. Засновники емітента

3.13. Інформація щодо участі 
Е±шриємства у створенні інших 
підприємств, установ та організацій

- Дочірнє підприємство "Центргаз".
Фінансові звіти підприємства відповідають всім вимогам 
закону та стандартам бухгалтерського обліку, які діють на 
території України. Застосовуються перш за все ті підходи 
та методи ведення бухгалтерського обліку та подачі 
інформації в фінансових звітах, які передбачені в 
стандартах та відображають діяльності Товариства.

Наглядова рада Товариства:
Голова Наглядової ради Воронін Ігор Павлович
Член Наглядової ради Величко Юрій Васильович
Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз
України" Сабіров Ельдар Муллаханович
Член Наглядової ради Назаренко Сергій Леонідович
Член Наглядової ради Фабрика Анатолій Степанович.
Правління ВАТ "Кіровоградгаз":
Голова правління Ященко Ігор Ярославович
Член правління, головний бухгалтер Кравчук Лідія
Миколаївна
Член правління Міняйло Борис Гнатович 
Член правління Петровський Андрій Юлійович 
Член правління Стойко Анатолій Іванович 
Член правління Сулімовський Андрій Валерійович 
Член правління Стрижак Володимир Миколайович 
Член правління Ніколаєнко Валерій Григорович 
Член правління Шарандак Руслан Валентинович.
Ревізійна комісія:
Голова ревізійної комісії Клименко Лариса Степанівна 
Член ревізійної комісії Шляховський Анатолій Іванович 
Член ревізійної комісії Занкович Іван Йосипович.

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

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



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

1 Організаційно-правова
<:рма
.3. Ідентифікаційний код за
:л рп о у

Місцезнаходження

15. Номер ліцензії на цей вид 
і^льності

5. Дата видачі ліцензії
Міжміський код та

телефон

.̂3. Факс

:.9. Вид професійної 
йльності на фондовому
:знку

5.10. Опис

Товариство з обмеженою відповідальність "КРК-реєстр" 

Товариство з обмеженою відповідальністю

23693394

25006, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, буд.3/5, офіс 17

AB №581480 

27.07.2011 

(0522) 24-59-94 

(0522)24-46-19

Депозитарна діяльність

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

01.05.2008 року (зі змінами).

♦

$



7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
_Ііта 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 Павлівна

Ц с

Внесені зміни до штатного розпису ВАТ «Кіровоградгаз» та введена посада 
корпоративного секретаря Товариства, на яку з 01 січня 2013 року обрано Гетман О.П. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Попереднє місце роботи Гетман О.П.-начальник відділу корпоративних прав та роботи з 
акціонерами ВАТ "Кіровоградгаз".



ї ї .  Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Метою діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" є: виконання комплексу робіт з експлуатації систем 

г; [»постачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням 
•вселення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, 
іїнансової й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення 
•: їлальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. Товариство виконує 
: .упні види виробничої діяльності:
транспортування природного газу (за регульованим тарифом) розподільними газопроводами до 

сіх категорій споживачів Кіровоградської області, 
гостачання природного газу (за регульованим тарифом) для населення, бюджетних установ, 

і : мунально-побутових підприємтсв та частково до промислових споживачів,
: ікупівлю, розподіл та реалізацію скрапленого газу для побутових потреб населення,

• виконання потреб та послуг (інша діяльність) по газифікації, ремонту та обслуговуванню 
'зопроводів, газових приладів та обладнання.

На підприємстві фінансова звітність відповідає всім вимогам закону та стандартам 
іухгалтерського обліку, які діють на території України. Для підготовки фінансових звітів 
І овариство використало в якості концептуальної основи Закон України "Про бухгалтерський 
жхтік та фінансову звітність в Україні" №99б-ХІУвід 16.07.99 р., Положення (стандарти) 
Гухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, правила прийнятої облікової 
іатітики, Податковий кодекс України. Фінансова звітність ВАТ "Кіровоградгаз" є 
юнсолідованою. Вона складена з фінансової звітності управлінь по експлуатації газових 
господарств, розташованих в районних центрах області, з використанням єдиної обраної політики 
іля подібних операцій шляхом упорядкуваного додавання показників фінансової звітності 
•правлінь. Основними клієнтами Товариства є абоненти Кіровоградської області.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність



8.2. 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.м.куб
0 0 0 245 61691 82

2 постачаний природного 
газу, млн.м.куб 0 0 0 170 8147 11

3 скраплений газ, тис.т 0 0 0 0,284 1754 2

4 інші 0 0 0 0 3672 5



Інформація про собівартість реалізованої продукції
ІЬ І  П Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

І 1 матеріальні затрати 53

- витрати на оплату праці 23

3 відрахування на соціальні заходи 9

1 4
амортизація 7

I 5 інші операційні витрати 8

Є



—рнємство

г

>\zpeca

Відкрите акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

егиторія

І тгзяізаційно- 
::лзова форма 
: :яодарювання

З із  економічної
ЦІЛЬНОСТІ

І гредня кількість 
гг шівників

1 іипя виміру:

2005

тис.грн. без десяткового знака 

25006 м.Кіровоград, вул. Володарського, 67

Гіладено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

а  положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

^ міжнародними стандартами фінансової звітності V

Дата(рік, місяць, 
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ 

за КВЕД

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.03.2013 р.

КОДИ

2013 І 03 
31

03365222

3510136600

231

35.22

Актив Код
рядка

Па початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності

і 2 3 4 5

. Необоротні активи

с ітеріальні активи: 1000 198 142 198

±.£:сна вартість 1001 941 940 941

іЕл іпичена амортизація 1002 743 798 743

^завершені капітальні інвестиції 1005 5617 5130 5617

■яюні засоби: 1010 165886 168339 165886

Ірвїена вартість 1011 275634 281612 275634

юс 1012 109748 113272 109748

Іксшційна нерухомість: 1015 0 0 0

г:5::на вартість 1016 0 0 0

сс 1017 0 0 0

ржгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

г:Е::на вартість 1021 0 0 0

Ниннчена амортизація 1022 0 0 0



ііі і~:етрокові фінансові інвестиції: 
в; :е:гіковуються за методом участі в капіталі 
■ані *х. підприємств 1030 0 0 0

іш~ іїиансові інвестиції 1035 0 0 0

І : іг:сірокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

' лі глючені податкові активи 1045 1351 1351 1351

Ч ж л 1050 0 0 0

іоігтрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

іішігтюк коштів у централізованих страхових 
і: ггзних фондах 1065 0 0 0

«жг необоротні активи 1090 0 0 0

' :~:го за розділом І 1095 173052 174962 173052

І Оборотні активи

«і._Э 1100 14812 15283 14812

: :  зничі запаси 1101 0 0 0

{гі ізершене виробництво 1102 0 0 0

* :7 :5а продукція 1103 0 0 0

Гсвгрн 1104 0 0 0

Ісгютні біологічні активи 1110 12 12 12

І±і :зити перестрахування 1115 0 0 0

Іежселі одержані 1120 0 0 0

> : Угорська заборгованість за продукцію, товари, 
созтн, послуги 1125 81808 87236 81808

> : Угорська заборгованість за розрахунками: 
і  ~ ~таними авансами 1130 1245 1087 1245

::-:джетом 1135 4050 4025 4050

г: му числі з податку на прибуток 1136 3856 3948 3856

г-2гахованих доходів 1140 0 0 0

; і  Е^трішніх розрахунків 1145 0 0 0

доточна дебіторська заборгованість 1155 13347 21241 13347

Ь т : чні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

к ш і  та їх еквіваленти 1165 28115 39331 28115

І п в а 1166 0 0 0

і . ; н:<и в банках 1167 0 0 0

1 !~тгти майбутніх періодів 1170 1349 155 1349

Ь с з а  перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

■в »су числі в:
р е в а х  довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

г  г: збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

г  ггеіх незароблених премій 1183 0 0 0

шіі н: страхових резервах 1184 0 0 0

єкі іборотні активи 1190 5888 6175 5888



Рсь:го за розділом II 1195 150626 174545 150626

І Необоротні активи, утримувані для продажу, 
ка групи вибуття

1200 2 2 2

Ь ш н с 1300 323680 349509 323680

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності

1 Власний капітал

Ікреєстрований капітал 1400 26300 26300 26300

Ьісггал у дооцінках 1405 0 0 0

Ііізтковий капітал 1410 152215 152301 152215

|зссінний дохід 1411 0 0 0

ііхопичені курсові різниці 1412 0 0 0

~ гіервний капітал 1415 96 96 96

Еезозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8652 11377 -8652

Не: плачений капітал 1425 0 0 0

ЕЬоуче:ний капітал 1430 0 0 0

ІЕГП рЄЗЄрВИ 1435 0 0 0

Усього за розділом І 1495 169959 190074 169959

П» Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Е ^строчені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

І :  вгострокові кредити банків 1510 0 0 0

1е=з  довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

ІЕівгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Зінгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Юіьове фінансування 1525 0 0 0

іііагодійна допомога 1526 0 0 0

І-р-хові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

Ьо=рв довгострокових зобов’язань; (на початок 
і  гкого періоду) 1531 0 0 0

: ііерв збитків або резерв належних виплат; (на 
і :ч 2іок звітного періоду) 1532 0 0 0

цкерв незароблених премій; (на початок звітного
Ье̂ іоду)

1533 0 0 0

ріп: страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

ін  вестиційні контракти; 1535 0 0 0

Егшовий фонд 1540 0 0 0

1 ііерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

|5 : -: го за розділом II 1595 0 0 0



L Пілгочні зобов’язання і забезпечення

і:с с—дострокові кредити банків 1600 15000 10000 15000

всеж  видані 1605 0 0 0

кпчш  кредиторська заборгованість: 
і існгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

і ~ :Елри, роботи, послуги 1615 39540 48495 39540

і розрахунками з бюджетом 1620 4171 2434 4171

і ' тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

■ розрахунками зі страхування 1625 1010 753 1010

£ :шрахунками з оплати праці 1630 2147 1713 2147

■ ашфжаними авансами 1635 27867 21600 27867

Іі гсзрахунками з учасниками 1640 0 0 0

і  з і-г*трішніх розрахунків 1645 0 0 0

ц страховою діяльністю 1650 0 0 0

Іі: т ічїїі забезпечення 1660 29 33 29

І  : .зли майбутніх періодів 1665 0 0 0

Е _::трочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

ргте поточні зобов’язання 1690 63957 74407 63957

іг эго за розділом III 1695 153721 159435 153721

Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
ш ів а м и , утримуваними для продажу, та 
г: нами вибуття

1700 0 0 0

% Часта вартість активів недержавного 
■ і исінного фонду 1800 0 0 0

Ь о а н с 1900 323680 349509 323680

Примітки

Нематеріальні активи відображені в балансі по первісній 
вартості. Нематріальні активи, які знаходяться у заставі 
відсутні. Основні засоби відображені в балансі по 
первісній вартості, амортизація нараховується по методу і 
нормам передбачених Податковим кодексом України. 
Запаси зараховуються на баланс по первісній вартості, яка 
включає в себе собівартість запасів, визначеної згідно 
П(С)БО №9 "Запаси". Облік дебіторської заборгованості 
здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №10 
"Дебіторська заборгованість". Станом на 31.03.2013 року 
баланс підприємства становить 349509 тис.грн, оборотні 
активи - 174545 тис.грн., поточні зобов'язання - 159435 
тис.грн. Інші дані наведені в Балансі та Звіті про фінансові 
результати.

І.Я. Ященко

JI.M. Кравчук
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іхіриємство Відкрите акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

(найменування)

Дата(рік, місяць, 
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ 

2013 | 03
1 зі

03365222

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний 
період попереднього 

року

Ьісімй дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
жісзуг) 2000 192989 218012

зароблені страхові премії 2010 0 0

Нгемії підписані, валова сума 2011 0 0

■геми, передані у перестрахування 2012 0 0

існа резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Імша частки перестраховиків у резерві незароблених
~гемій 2014 0 0

Гісівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
ііесжуг) 2050 167926 190773

рйасті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0

3 новий: прибуток 2090 25063 27239

Е і_ювий: збиток 2095 0 0

р : хід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
роіюв’язань 2105 0 0

Ь:хід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

І»еїна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

ж з.а частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

ипті операційні доходи 2120 306 308

І  : сд від зміни вартості активів, які оцінюються за 
. тізедливою вартістю 2121 0 0

1 Ирхід від первісного визнання біологічних активів і 
сдьськогосподарської продукції 2122 0 0

-дзоністративні витрати 2130 2916 3958

Егграти на збут 2150 0 0

Ьдгті операційні витрати 2180 2535 3171

Е трат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
~:іведливою вартістю 2181 0 0

Е :трат від первісного визнання біологічних активів і 
..гьськогосподарської продукції 2182 0 0



ÜHш  : эвий результат від операційної діяльності:
п п о к

2190 19918 20418

1 _-;звий результат від операційної діяльності: збиток 2195 0 0

■ рс:,т від участі в капіталі 2200 0 0

■■і і  інансові доходи 2220 2 0

тлі. піходи 2240 1275 1053

1 :п від благодійної допомоги 2241 0 0

1 інкасові витрати 2250 893 0

Ішїіегз від участі в капіталі 2255 0 0

§ші витрати 2270 181 377

Ішс^ток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

: ~_п-:еовий результат до оподаткування: прибуток 2290 20121 21094

•иашзсовий результат до оподаткування: збиток 2295 0 0

(дохід) з податку на прибуток 2300 92 4430

ідаоуток (збиток) від припиненої діяльності після 
т : пвнкування 2305 0 0

ійсши фінансовий результат: прибуток 2350 20029 16664

• йєтжи фінансовий результат: збиток 2355 0 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний 
період попереднього 

року

ІЬешнка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Іс :  пінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Еіж:зпичені курсові різниці 2410 0 0

іапж а іншого сукупного доходу асоційованих та 
дожхьних підприємств 2415 0 0

■■ИМИ сукупний дохід 2445 0 0

швпши сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Г: литок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 2455 0 0

Иіиж—и сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Ь  - ~~ ттний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 20029 16664

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ



IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

■режьсрічна кількість простих акцій 2600 105200000 105200000

шіт ішшана середньорічна кількість простих акцій 2605 105200000 105200000

і  ш “зибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

рит іггнаний чистий прибуток (збиток) на одну просту
| г " 2615 0 0

р в  на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Визначення фінансових результатів у бухгалтерському 
обліку проводиться відповідно П(С)БО №15 "Доходи", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 
29.11.1999 року №290.

Керівник

Головний бухга

І.Я. Ященко

Л.М. Кравчук

»
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