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.
Генеральний директор
(посада)

Бородiн Сергiй Федорович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.04.2013
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї "Лубнигаз"

1.2. Організаційно-правова форма
емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

05524713

1.4. Місцезнаходження емітента

37503, Полтавська, ., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87

1.5. Міжміський код, телефон та факс
емітента

05361-52237, 05361-52237

1.6. Електронна поштова адреса емітента

admin@lubnygaz.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована
у

2.3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

"Вiдомостi НКЦФПР"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://Lubnygaz.pat.ua
(адреса сторінки)

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
X
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
30. Примітки
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агество вiдсутня в
зв'язку з тим, що воно не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, також не займає
монопольне (домiнуюче) становище.
Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах, перебувають в біржовому списку
фондової біржі ПФТС.
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Протягом попереднього та звiтного року дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй
не вiдбувалося.
Гарантiї третьої особи не надавались в зв'язку з тим, що борговi цiннi папери Товариством не випускались.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.
Iнформацiя про виданi сертифiкати не розкривається оскiльки акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Міжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї "Лубнигаз"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Лубнигаз"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
37503
3.1.5. Область, район
Полтавська, .
3.1.6. Населений пункт
м.Лубни
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Л.Толстого, 87
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності

A00 №149516
03.01.1995
Виконавчий комiтет Лубенської мiської ради
Полтавської областi
600799,50
600799,50

ПРУ КБ "Приватбанк" м.Полтава

331401
26003170395067
д/в

д/в
д/в

Розподiлення газоподібного палива через місцеві
(локальні) трубопроводи 35.22, Торгівля газом через
місцеві (локальні) трубопроводи 35.23
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

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

1
Виконання робiт та експлуатацiя устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис
Розподiл природного, нафтового газу та газу
(метану) вугiльних родовищ
Опис
Постачання природного газу, газу (метану)
вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Опис
Господарська діяльність, пов'язана із
створенням об'єктів архітектури
Опис
Господарська діяльність у будівництві,
пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

2
465.09.53- 40.22.0

Державний орган, що видав

3
4
31.12.2009 Територiальне управлiння держгiрпромнагляду

Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
527208
15.04.2010 Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
527209
15.04.2010 Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
587573
15.06.2011 Державна архітектурно-будівельна інспекція
України
Емітент планує продовжувати термін дії виданої ліцензії
182668
21.12.2012 Державна архітектурно-будівельна інспекція
України
Емітент планує продовжувати термін дії виданої ліцензії

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
30.12.2014

20.04.2015

20.04.2015

01.12.2012

21.12.2017

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Державний комiтет України по нафтi i газу
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
д/н

Місцезнаходження

Україна, д/н, м. Київ, д/н, Комiтет лiквiдовано,
д/н
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

Усього
* не обов'язково для заповнення
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 433 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 11 чол.
Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - 5 чол.
Фонд оплати працi за 2012 рiк - 13154,0 тис.грн., що становить 101,8% до ФОП за 2011 рiк (12921,3 тис.грн.)
На протязi 2012р. товариство дотримувалось вимог Галузевої угоди щодо встановлення розмiру мiсячної
тарифної ставки робiтника першого розряду на рiвнi не нижче 100% прожиткового мiнiмуму, встановленого
державою для працездатних осiб.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам товариства.
Одним iз прiоритетних напрямкiв кадрової полiтики є професiйне навчання кадрiв, спрямоване на пiдвищення
якостi професiйного складу працiвникiв, забезпечення високої продуктивностi працi, конкурентноспроможностi
на ринку працi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Генеральний директор
Бородiн Сергiй Федорович
ЕМ, 152102, 17.03.1999, Краснодонським МВ УМВС
України в Луганській області
1952
Вища
23
Радник голови правлiння ПАТ <Лубнигаз>, начальник
мiжрайонного управлiння газового господарства ВАТ
<Луганськгаз>.
Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №5/12
вiд 21.12.2012р.) термiном на 3 роки. Повноваження
посадової особи визначенi Статутом товариства та
Положенням про дирекцію. Винагороду отримує
згiдно Положення про правлiння. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Член дирекції, головний бухгалтер
Дроздова Наталiя Iванiвна
КО, 387147, 27.06.2002, Лубенським МРВ УМВС
України у Полтавській області
1956
Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв мiського
господарства
25
1993-1997рр. - заступник головного бухгалтера
Лубенського управлiння експлуатацiї газового
господарства; з 1997р. -головний бухгалтер ВАТ
"Лубнигаз"
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради
ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.)
термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи
визначенi Статутом товариства, Положенням про
дирекцію та посадовою iнструкцiєю. Винагороду
отримує згiдно Положення про правлiння.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Член дирекції
Бойчук Андрiй Михайлович
СС, 261098, 16.04.1997, Івано-Франківським УМВС
України в Івано-Франківській області
1974
Вища, Iвано-Франкiвський Державний технiчний
унiверситет нафти та газу
9
з 2007р.- головний iнженер ВАТ "Лубнигаз"; з 2009 р.начальник ВТВ
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради
ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.)
термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи
визначенi Статутом товариства та Положенням про

правлiння. Винагороду отримує згiдно Положення про
дирекцію. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член дирекції
Митяй Тетяна Миколаївна

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член дирекції
Кригін Ігор Петрович

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член дирекції
Максимов Віктор Вікторович

КН, 650847, 20.05.1998, Лубенським МРВ УМВС
України в Полтавській області
1968
Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
5
Бухгалтер, економiст, з 2007р. - начальник плановоекономiчного вiддiлу ВАТ "Лубнигаз"
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради
ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.)
термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи
визначенi Статутом товариства та Положенням про
правлiння. Винагороду отримує згiдно Положення про
дирекцію. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

д/в, д/в, д/в

1958
Вища
20
Головний інженер Краснодонського міжрайонного
управління газового господарства ПАТ "Луганськгаз"
Посадова особа обрана рішенням Наглядової ради
(протокол №5/12 від 21.12.2012 р.) терміном на 3
роки. Повноваження посадової особи визначені
Статутом товариства та Положенням про дирекцію.
Винагороду отримує згідно Положення про дирекцію.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

д/в, д/в, д/в

1968
Вища
14
Комерційний директор ПАТ "Миколаївгаз",
начальник СКВГС ПАТ "Лубнигаз".
Посадова особа обрана рішенням Наглядової ради
(протокол №5/12 від 21.12.2012 р.) терміном на 3
роки. Повноваження посадової особи визначені
Статутом товариства та Положенням про дирекцію.
Винагороду отримує згідно Положення про дирекцію.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член дирекції
Ярмош Оксана Анатоліївна

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член дирекції
Овдієнко Віталій Миколайович

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Голова наглядової ради
Бородiн Костянтин Васильович

КН, 768895, 18.11.1998, Лубенським МРВ УМВС
України в Полтавській області
1973
Вища
1
Економіст ПАТ "Лубнигаз", працює начальником
відділу кадрів ПАТ "Лубнигаз"
Посадова особа обрана рішенням Наглядової ради
(протокол №5/12 від 21.12.2012 р.) терміном на 3
роки. Повноваження посадової особи визначені
Статутом товариства та Положенням про дирекцію.
Винагороду отримує згідно Положення про дирекцію.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

д/в, д/в, д/в

1975
Вища
1
Провідний інженер ВТВ ПАТ "Лубнигаз".
Посадова особа обрана рішенням Наглядової ради
(протокол №5/12 від 21.12.2012 р.) терміном на 3
роки. Повноваження посадової особи визначені
Статутом товариства та Положенням про дирекцію.
Винагороду отримує згідно Положення про дирекцію.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

д/в, д/в, д/в.
1973
Вища
13
Заступник Директора департаменту Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України.
Представник акцiонера - юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України",
що володiє 25% акцiй в статутному капiталi
товариства. Посадова особа обрана на позачергових
загальних зборах акцiонерiв 24.10.2011 (протокол
№15 вiд 24.10.2011 ) термiном на 3 роки.
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положенням про Наглядову раду.
Винагороду не отримує. Згоди на розкриття
паспортних даних посадової особи не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член наглядової ради
Тарашевський Владислав Станiславович
д/в, д/в, д/в

1948
Вища, Запорiжський iндустрiальний iнститут
36
з 2000р. директор Департаменту iнвестицiйної
дiяльностi та акцiонерного капiталу, з 2007р. по
2010р.- директор Департаменту облiку газу та нафти
Посадова особа обрана на загальних позачергових
зборах акцiонерiв ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 15 вiд
24.10.2011р.) термiном на 3 роки . Повноваження
посадової особи визначенi Статутом товариства та
Положенням про Наглядову раду. Винагороду
отримує згiдно Положення про Наглядову раду.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не дала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член наглядової ради
Загороднiй Роман Васильович

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член наглядової ради
Винокуров Валерiй Вiкторович

д/в, д/в, д/в

1969
Вища
15
Директор департаменту майнових та корпоративних
вiдносин НАК "Нафтогаз України".
Представник акцiонера - юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України",
що володiє 25% акцiй в статутному капiталi
товариства. Посадова особа обрана на позачергових
загальних зборах акцiонерiв 24.10.2011 (протокол
№15 вiд 24.10.2011 ) термiном на 3 роки.
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положенням про Наглядову раду.
Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову
раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової
особи не отримано. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

д/в, д/в, д/в

1976
Вища
10
Директор юридичного департаменту НАК "Нафтогаз
України".
Представник акцiонера - юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України",
що володiє 25% акцiй в статутному капiталi
товариства. Посадова особа обрана на позачергових
загальних зборах акцiонерiв 24.10.2011 (протокол

№15 вiд 24.10.2011 ) термiном на 3 роки.
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положення про Наглядову раду.
Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову
раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової
особи не отримано. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член наглядової ради
Зубарев Дмитро Юрiйович

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Голова Ревiзiйної комiсiї
Миронюк Ганна Володимирiвна

6.1.8. Опис

д/в, д/в, д/в

1967
Вища
6
Директор ТОВ "Укртекiмпекс комунiкейшн".
Представник акцiонера - юридичної особи компанiї
"AER Alter Energy Resources", що володiє 11,3409 %
акцiй в статутному капiталi товариства. Посадова
особа обрана на позачергових загальних зборах
акцiонерiв 24.10.2011 (протокол №15 вiд 24.10.2011 )
термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи
визначенi Статутом товариства та Положенням про
Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно
Положення про Наглядову раду. Згоди на розкриття
паспортних даних посадової особи не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

д/в, д/в, д/в

1976
Вища, Київський Нацiональний аграрний унiверситет
6
з 2007р. Заступник начальника вiддiлу Департаменту
майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз
України"
Представник НАК "Нафтогаз України" , що володiє
25% акцiй в статутному капiталi товариства.
Повноваження представника по дорученню.
Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв
ВАТ "Лубнигаз" вiд 30.07.2010р. термiном на 3 роки .
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Винагороду отримує згiдно Положення про Ревiзiйну
комiсiю. Посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не дала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Чекiс Iрина Василiвна
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, д/в, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**
6.1.8. Опис

1975
Вища, Київський Нацiональний авiацiйний
унiверситет
2
Контролер ВАТ "Лубнигаз", з 2008р. - економiст ВАТ
"Лубнигаз"
Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв
ВАТ "Лубнигаз" вiд 30.07.2010р. термiном на 3 роки .
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на
розкриття паспортних даних не дала.Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Член ревiзiйної комiсiї
Олешкевич Iгор Васильович
д/в, д/в, д/в
1967
Вища, Київський автодорожний iнститут, IваноФранкiвський унiверситет нафти та газу
6
Головний фахiвець департаменту економiки та цiнової
полiтики, головний фахiвець департаменту
внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України"
Представник НАК "Нафтогаз України" , що володiє
25% акцiй в статутному капiталi товариства.
Повноваження представника по дорученню.
Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв
ВАТ "Лубнигаз" вiд 30.07.2010р. термiном на 3 роки .
Повноваження посадової особи визначенi Статутом
товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Винагороду не отримує.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не дала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

* 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.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Паспортні дані фізичної
Дата
фізичної особи або повне
особи (серія, номер, дата
внесення
найменування юридичної видачі, орган, який видав)*
до
особи
або ідентифікаційний код
реєстру
за ЄДРПОУ юридичної
особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

Генеральний директор

Бородiн Сергiй Федорович

Член дирекції, головний
бухгалтер

Дроздова Наталiя Iванiвна

Член дирекції

Бойчук Андрiй
Михайлович

Член дирекції

Митяй Тетяна Миколаївна

Член дирекції
Член дирекції

Кригін Ігор Петрович
Максимов Віктор
Вікторович
Ярмош Оксана Анатоліївна КН, 768895, 18.11.1998,
Лубенським МРВ УМВС
України в Полтавській
області
Овдієнко Віталій
д/в, д/в, д/в
Миколайович
Бородiн Костянтин
д/в, д/в, д/в.
Васильович
Тарашевський Владислав
д/в, д/в, д/в

Член дирекції

Член дирекції
Голова наглядової ради
Член наглядової ради

ЕМ, 152102, 17.03.1999,
Краснодонським МВ
УМВС України в
Луганській області
КО, 387147, 27.06.2002,
Лубенським МРВ УМВС
України у Полтавській
області
СС, 261098, 16.04.1997,
Івано-Франківським УМВС
України в ІваноФранківській області
КН, 650847, 20.05.1998,
Лубенським МРВ УМВС
України в Полтавській
області
д/в, д/в, д/в
д/в, д/в, д/в

0

0,000000

прості на привілейо привілейо
пред'явни
вані
вані на
ка
іменні
пред'явни
ка
0
0
0
0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0
0

0,000000
0,000000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

14

0,003495

14

0

0

0

1

0,000250

1

0

0

0

Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї

Станiславович
Загороднiй Роман
Васильович
Винокуров Валерiй
Вiкторович
Зубарев Дмитро Юрiйович
Миронюк Ганна
Володимирiвна
Чекiс Iрина Василiвна
Олешкевич Iгор
Васильович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

д/в, д/в, д/в
д/в, д/в, д/в

7574
0

1,890980
0,000000

7574
0

0
0

0
0

0
0

д/в, д/в, д/в
д/в, д/в, д/в

14
0

0,003495
0,000000

14
0

0
0

0
0

0
0

7603

1,898221

7603

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

Фонд державного майна
України
НАК "Нафтогаз України"

Компанiя "AER Alter Energy
Resources LTD"
компанiя CASTLEBURY
LIMITED
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

00032112

Україна, 03150, м. Київ, .,
м.Київ, вул.Горького, 127
20077720
Україна, 01001, м. Київ, .,
м.Київ, вул.Б.Хмельницького,
6
7638935
Великобританiя, ., ., Лондон,
Фiнчлi Роуз, буд.176
НЕ 188980 Кiпр, 1075, ., Кiпр Нiкосiя,
Спiру Кiпрiану, 18 of 301
Серія, номер, дата видачі
Дата внесення до реєстру
паспорта, найменування
органу, який видав
паспорт**

104137

25,999606

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
104137
0
0
0

100135

25,000437

100135

0

0

0

45424

11,340888

45424

0

0

0

42000

10,486027

42000

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

Усього

291696

72,826958

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
291696
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
10.12.2012
74,910000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Обрання лічильної комісії загальних зборів
товариства.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів
товариства.
3.
Затвердження порядку (регламенту) проведення
загальних зборів товариства.
4.
Звіт правління про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2011 рік та
затвердження основних напрямків діяльності
товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту правління товариства.
5.
Звіт наглядової ради товариства про проведену
роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту наглядової ради товариства.
6.
Звіт ревізійної комісії товариства за 2011р.,
висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та
балансу товариства за 2011 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
товариства.
7.
Затвердження річного звіту та балансу
товариства за 2011 рік.
8.
Затвердження розподілу прибутку товариства
за 2011 р. та планового розподілу прибутку товариства
за 2012р.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту
товариства шляхом затвердження його в
новій
редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх
положень товариства шляхом затвердження їх у новій
редакції.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
надходили від акціонера, який є власником більше 5%
акцій ПАТ «Лубнигаз», а саме внесено додаткові
питання:
9. Про внесення змін та доповнень до статуту
товариства шляхом затвердження його в новій
редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх
положень товариства шляхом затвердження їх у новій
редакції.
На загальних зборах акціонерів (протокол №16 від 10
грудня 2012 р.) були прийняті наступні рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік.
2. Обрати голову та секретаря зборів.
3. Затвердити порядок (регламент) проведення
загальних зборів.
4. Затвердити звіт правління за 2011 рік та основні
напрямків діяльності товариства на 2011 рік. Визнати
роботу правління задовільною. Погодити укладені
правлінням значні правочини про закупівлю
природного газу на 2012 рік та попередньо схвалити
укладання товариством протягом не більш як одного
року з дати прийняття цього рішення значних
правочинів в частині укладання договорів про
закупівлю природного газу на 2013 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради товариства .
Визнати роботу наглядової ради задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії
товариства за 2011 рік. Визнати роботу ревізійної
комісії задовільною.
7. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011
рік.
8.У зв"язку зі збитками за підсумками діяльності
товариства у 2011 р. фонд дивідендів не створювати.
Затвердити плановий розподіл прибутку товариства на
2012 рік, : 30% розміру чистого прибутку - направити
на виплату дивідендів акціонерам, 70% розміру
чистого прибутку- на розвиток товариства.
9. Внести зміни та доповнення до статуту товариства
та затвердити статут ПАТ "Лубнигаз" в новій редакції.
Уповноважити голову та секретаря зборів підписати
статут. Доручити голові правління товариства або
особі, що виконує його обов"язки (з правом
передоручення іншим особам) здійснити в
установленому порядку державну реєстрацію статуту
в новій редакції.
10. Внести зміни та доповнення до Положення про
Загальні збори, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правління, Положення про Ревізійну
комісію ПАТ "Лубнигаз" та затвердити Положення
про Загальні збори, Положення про Наглядову раду,
Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Лубнигаз" в
новій редакції та Положення про Дирекцію ПАТ
"Лубнигаз". Уповноважити голову та секретаря
загальних зборів підписати затверджені положення.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СiченьАудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32996030
Україна, 36022, Полтавська, ., м.Полтава, Ленiна, 91
3422

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк
"Укргазбанк"
Акціонерне товариство
23697280
Україна, 03087, м. Київ, ., м.Київ, вул.Єреванська, 1
АВ № 520292

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
Україна, 01001, м. Київ, ., м.Київ, вул.Грiнченка, 3
АВ № 581322

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа
ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
Україна, 01000, м. Київ, ., м.Київ, вул.Шовковична,
42-44
АД № 034421

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Аудиторська палата України
24.06.2004
(0532) 57-04-33
57-22-83
Аудиторськi послуги
д/н

ДКЦПФР
10.02.2010
044-594-11-62
044-594-11-62
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Надає послуги зберiгача цiнних паперiв

ДКЦПФР
19.09.2006
044-279-12-78
044-279-60-75
Депозитрана дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Надає послуги депозитарiю цiнних паперiв

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
11.06.2012
044-277-50-00
044-277-50-01

Вид діяльності
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис
д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
свідоцтва про
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
реєстрацію
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуску
випуск
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.09.2010 744/1/10
ДКЦПФР
UA4000094999 Акція проста
Бездокументар
1,50
400533
600799,50
100,000000
бездокументар ні іменні
на іменна
Опис
Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Розмiщенi в повному обсязi. Додаткових емiсiй в
звiтному перiодi товариство не здiйснювало. Акції включені до біржового списку фондової біржі ПФТС.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В липнi 1965 р. наказом Мiнiстра житлово- комунального господарства була створена Лубенська контора
газового господарства в складi Тресту "Полтавагаз". В 1993 р. Лубенська контора газового господарства
вiдокремилась вiд об'єднання "Полтавагаз" i стала державним пiдприємством. ВАТ "Лубнигаз" засноване
вiдповiдно до наказу Державного комiтету України по нафтi i газу "Держкомнафтогаз" вiд 06.05.1994 р. №190
шляхом перетворення державного пiдприємства "Лубнигаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до
Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. №210/93. Рішенням загальних
зборів акціонерів від 12.05.2011р. змінено назву на Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та
газифікації "Лубнигаз".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
До складу Товариства входять наступнi райони газопостачання: 1. Мiсто Лубни та Лубенський район; 2.
Пирятинський район газопостачання; 3. Гребiнкiвський район газопостачання; 4. Оржицький район
газопостачання.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Перша фінансова звітність Компанії, що відповідає МСФЗ (перший річний комплект фінансової звітності , у
відношенні підготовки якої здійснюється заява про повну відповідність МСФЗ складається за 2013 рік.
Інформація представлена по відношенню до одного звітнього періоду - 2012 року.
У примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які вимагалися
для приведення у відповідність до МСФЗ.
Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 01 січня 2012 року, а також сум , що стосуються усіх
інших періодів, представлених у фінансовій звітності згідно МСФЗ, здійснюються у відповідності з
міжнародними стандартами.
Визначенню підлягають всі активи та зобов'язання, що відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі признані активи та зобов'язання оцінюються у відповідності з МСФЗ за собівартістю, справедливій
чи за дисконтованою вартістю.
Опис обраної облікової політики розкривається у відповідних розділах в примітках до фінансової звітності
складеної у відповідності до міжнародних стандартів.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУБНИГАЗ"
Керівництву ПАТ "ЛУБНИГАЗ"
Власникам цінних паперів ПАТ "ЛУБНИГАЗ"
Ми, незалежні аудитори Товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" (Свідоцтво №3422 від
24.06.2004 року про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги", згідно рішення № 136 АПУ), на підставі договору № 24 від 22 березня 2013 року Олімпіюк Ігор Миколайович, (сертифікат №000988 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України,
рішення №-45 від 16 травня 1996 року з терміном дії до 16 травня 2015 року), Кальник Ігор Олександрович,
(сертифікат №004882 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001
року, термін дії сертифіката продовжено до 30 листопада 2015 року провели аудиторську перевірку фінансових
звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
"ЛУБНИГАЗ" станом на 31 грудня 2012 року.
Звітний період - з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Час проведення аудиту - з 22 березня 2013 року по 23
квітня 2013 року. Місце та дата видачі аудиторського висновку - м. Полтава, від "23 " квітня 2013 року.
У відповідності до вимог Цивільного кодексу України та професійної етики аудитори не пов'язані майновими
інтересами з товариством чи з його акціонерами.
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основні відомості про суб'єкта господарювання, що перевіряється:

Повне найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУБНИГАЗ"
Код ЄДРПОУ
05524713
Місцезнаходження 37500, м. Лубни, ул. Льва Толстого, буд. 87
Відомості про державну реєстрацію
1586 120 0000 000021 від 03.01.1995 р..
Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Лубенської міської ради

Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятими в якості
національних, Закону України "Про аудиторську діяльність" та з урахуванням Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які
затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №1360.
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "ЛУБНИГАЗ" , що додається, яка включає :
"
Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року.
"
Звіт про фінансові результати (форма №2) за 12 місяців 2012 року.
"
Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 12 місяців 2012 року.
"
Звіт про власний капітал (форма №4) за 12 місяців 2012 року.
"
Стислий виклад суттєвих облікових політик та пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за
2012 рік.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та
розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "ЛУБНИГАЗ" за 2012
рік відповідає вимогам МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту", МСА 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності", МСА 500
"Аудиторські докази" і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного
судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ "ЛУБНИГАЗ" за 2012 рік встановлювався у
відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту",
внутрішніх положень аудиторської фірми "Січень-Аудит", професійного судження аудитора, шляхом
визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.
Аудит фінансової звітності за 2012 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для
підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013
р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що
будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами
аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових
звітів.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПАТ "ЛУБНИГАЗ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок помилки або інших обставин чи шахрайства.
Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і
ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають
від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 "Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності", Міжнародного стандарту аудиту №720 "Відповідальність аудитора щодо

іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" фінансові звіти ПАТ
"ЛУБНИГАЗ" базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" - даний
аудиторський висновок є умовно-позитивний.
У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2012 року, ми не мали змоги
спостерігати за інвентаризацією запасів на початок на кінець року. У нас не було можливості впевнитися у
кількості запасів, вартість яких відображена у фінансовій звітності, через виконання альтернативних процедур.
Висновок
Аудиторською фірмою , за виключенням впливу на фінансову звітність питання, яке наведене у попередньому
абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про
фінансовий стан компанії ПАТ "ЛУБНИГАЗ" станом на 31.12.2012 року, її фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360:
1.
Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ "ЛУБНИГАЗ" та виявили,
що вартість чистих активів відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
2.
Нами отримана і розглянута інша інформація з метою виявлення суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається разом з
фінансовою звітністю. Ми виявили, що суттєвих невідповідностей не встановлено.

3.
Ми отримали і перевірили інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). На підставі наданих до аудиторської
перевірки документів ми можемо зробити висновок, що товариство при виконанні значних правочинів
дотримувалось вимог законодавства України та Статуту товариства.
4.
Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту
ПАТ "ЛУБНИГАЗ". Протягом звітного року в ПАТ "ЛУБНИГАЗ" функціонували наступні органи
корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами
товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та
Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління Положенням про Ревізійну комісію,
Положенням про загальні збори акціонерів, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Щорічні загальні
збори акціонерів на протязі 2012 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України "Про
акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Фактична періодичність
засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та
вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Правління товариства здійснювало поточне управління
фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. На загальних зборах
акціонерів 10 грудня 2012 р. (протокол №16) прийнято Cтатут в новій редакції . Згідно Статуту в новій редакції
виконавчим органом товариства є Дирекція. Члени Дирекції та Генеральний директор обрані Наглядовою
радою 21.12.2012 р. (протокол №5/12). Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного
товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур
перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок:- прийнята та
функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про
акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.
5.
Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними
діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його

середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх
чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,
структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від управлінського
персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та
виявлення фактів шахрайства.
Нами не знайдено підстав щодо суттєвого викривлення товариством фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Складено "23" квітня 2013 року.
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Сертифікат №000988 серії "А", виданий рішенням АПУ №-45 від 16.05.1996 р. з терміном дії до 16.05.2015 р.
Аудитор
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Сертифікат №004882 серії "А", виданий рішенням АПУ
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Послуги по транспортуванню природного газу розподiльними трубопроводами;
Постачання природного газу за регульованими тарифами;
Послуги по iншiй дiяльностi (встановлення лiчильникiв, газифiкацiя квартир, видача технiчних умов,
виконання проектної документацiї, врiзка та пуск газу, здiйснення повiрки та ремонту побутових лiчильникiв)
Основним i єдиним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем
газопостачання , стабiльної роботи товариства є тарифи на послуги з транспортування та постачання
природного газу споживачам, якi складають 95% в загальних доходах ПАТ. Дiючi тарифи по наданню послуг
по транспортуванню та постачанню природного газу низькi, не вiдшкодовують економiчно обгрунтованих
витрат пiдприємства на обслуговування систем газопостачання, тому данi види дiяльностi є збитковими.
Товариство постiйно знаходиться у складному фiнансовому станi.
В фінансовому плані на 2012 рік передбачено прибуток 267,6 тис. грн. Фактично за результатами діяльності
товариства за 2012 рік одержано збиток 466 тис. грн. На величину збитку отриманого в 2012 році вплинуло:
недоотримання доходів в зв'язку зі зменшенням фактичних обсягів транспортування та постачання
природного газу в порівнянні з обсягами, передбаченими діючими тарифами. Так, в результаті зменшення
обсягів по транспортуванню природного газу на 13,103 млн. куб. м (7,3%) та постачання природного газу на
11,958 млн. куб. м (6,7%) , недоотримано тарифної виручки в сумі 4 млн. 272,8 тис. грн.
Надання послуг має виражений сезонний характер. Сезонне споживання природного газу населенням i
бюджетними установами, якi використовують бiльшу частину газу в опалювальний перiод, має великий вплив
на фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні 5 років (2008-2012р.р.) за рахунок власних коштів підприємства були виконані роботи по
капітальному ремонту газопроводів на суму 1979 тис.грн., реконструкції та будівництву (ГРП,ШРП, будівлі,

теплогенераторні) на суму 3640 тис.грн., придбано обладнання, що не входить до кошторису будов на суму
1305 тис.грн., придбано (виготовлено) інших необоротних активів на суму 429 тис. грн. ,. встановлено
лічильників газу населенню згідно інвестиційної програми на виконання Закону України "Про забезпечення
комерційного обліку природного газу" на суму 2549 тис.грн.).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми
видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16
"Основні засоби".
Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк корисного
використання яких більш одного року та які використовуються у виробництві, здачі в оренду іншим компаніям
чи для здійснення адміністративних або соціальних функцій.
Встановлена межа суттєвості, відносно визнання основних засобів, у розмірі 2500,00 грн. (без врахування
ПДВ).
Компанія використовує метод оцінки основних засобів за історичною вартістю. Компанія визначила залишкову
вартість основних засобів станом на 01.01.2012 року як справедливу з урахуванням пооб'єктного строку
корисного використання. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними
прямими витратами на їх створення.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду по мірі
їх виникнення. Вартість суттєвих поліпшень та модернізацій основних засобів капіталізуються.
Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 зі змінами і
доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облікову політику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцінку всіх об'єктів
групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої". Для проведення дооцінки основних
засобів підприємством було залучено фахівця по проведенню експертної оцінки основних засобів. В результаті
здійснена дооцінка групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої", в тому числі
державного майна, що не підлягає приватизації та знаходится у користуванні товариства відповідно договору,
укладеного з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України". Загальна сума дооцінки склала 55 251
тис.грн. в тому числі держмайна - 47 839 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень
Змiни законодавства та його неврегульованiсть вiдносно дiяльностi пiдприємств нафтогазового
комплексу;
Невiдповiднiсть тарифiв на транспортування та постачання природного газу, затверджених НКРЕ
України економiчно об_рунтованим витратам пiдприємства по обслуговуванню систем газопостачання;
Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї;
Рiст цiн, низька платоспроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У 2012 р. товариству нараховано штрафних санкцій на суму 742,2 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi, iнвестицiї вiдсутнi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
За звiтний перiод усi укладенi договори виконанi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Для забезпечення надiйної, безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання Товариство розробило
Iнвестицiйну програму на 2013 рiк, згiдно якої планується ремонт та реконструкцiя основних засобiв,

встановлення лiчильникiв газу населенню.
Для полiпшення фiнансового стану товариства та забезпечення рентабельної роботи необхiднi затвердженi
тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу, якi покриватимуть в повному обсязi
витрати для утримання газотранспортної системи в надiйному станi. Розвиток нових напрямків діяльності.
Оптимізація витрат.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Кошти на дослiдження та розробки у звiтному перiодi пiдприємством не видiлялись.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається
За 2012 рік направлено до споживачів-боржників (фізичних осіб) - 123 досудових попереджень на суму
293821,77 грн. до спадкоємців померлих абонентів та державні нотаріальні контори м. Лубни направлено 11
вимог про оплату на 5 643.04 грн.
До місцевих судів подано заяв про видачу судових наказів 208 на суму 725 980.74 грн., отримано рішень про
стягнення боргу 129.
За 2012 рік направлено до споживачів-боржників (юридичних осіб) - 38 претензій на суму 1 987 775.71 грн.
До господарських судів подано 13 позовів по споживачам-боржникам (юридичним особам) на суму
3 943
789.32 грн., з них задоволено - 8:
1)рішення господарського суду Полтавської області від 25.09.2012р. справа № 5011-22/10306-2012 стягнуто
з ДП "Нафком-Агро" 75 318,24 грн.
2)рішення господарського суду Полтавської області від 16.08.2012р. справа
№ 18/1146/12 стягнуто з
Лубенського УВП УТОС 23 310,74 грн.
3) рішення господарського суду Полтавської області від 06.12.2012р. справа № 18/1289/12 стягнуто з
виконавчого комітету Засульської сільської ради
5 328.20 грн.
4) рішення господарського суду Полтавської області від 30.08.2012р. справа
№ 18/1142/12 стягнуто
Гребінківського ККП 132 488.08 грн.
5) рішення господарського суду Полтавської області від 12.09.2012р. справа № 18/1290/12 стягнуто з
Лубенського районного центру медико-санітарної допомоги 119 648.53 грн.
6) рішення господарського суду Полтавської області від 30.01.2013р. справа № 910/26113 стягнуто із ЗАТ
"Укргаз-енерго" 66 000.00 грн.
7) рішення господарського суду Полтавської області від 21.01.2013р. справа
№ 18/2170/12 стягнуто з ТОВ
"Агрокон" 440 068.26 грн.
8) рішення господарського суду Полтавської області від 08.01.2013р. справа
№ 18/2243/12 стягнуто з ТОВ
"Лубенське ШБУ-9" 66075.91 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя про результати та аналiз господарської дiяльностi ВАТ <Лубнигаз> за 2008 рiк, 2009 рiк, 2010 рiк,
2011 рiк, 2012 рік
1.Протяжнiсть переданих у користування розподiльних
газопроводiв, якi є на балансi товариства (км) 1912,9 1987,9 2024,41
2206,8
2439,33
2. Кiлькiсть газифiкованих квартир (шт..)
65537
65923 66520
66744
66913
3. Обсяг протранспортованого газу (млн.куб.м.) 193,587 182,61 183,85
187,445 178,384
4. Обсяг, передбачений тарифом на транспортування 235,0 235,0 217,9
193,352 191,487
5. Обсяг поставленого газу (млн.куб.м.)
158,149 139,46 135,30
145,165 131,93
6. Обсяг, передбачений тарифом на постачання 162,5 160,0 153,6
140,0
140,76
7. Недоотримано доходу через невiдповiднiсть
фктичних обсягiв передбаченим в тарифах (тис.грн.) 4018,5 6388,2 4826,8 1536,8
4272,8
8.Прибуток/збиток вiд транспортування та
постачання природного газу (тис. грн..)
-4689,7
-8957,1 -11462,7 -361,0 -2755,6
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
86243
84519
0
0
86243
84519
85097
549
482
115
0

83492
519
421
87
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

85097
549
482
115
0

83492
519
421
87
0

0
0
0
0
86243

0
0
0
0
84519

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
86243

0
0
0
0
84519

д/в

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
55919
53569
601
601
601
601
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній
періоди здійснено згідно з Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок
проведено за даними Балансу: розрахункова вартість
чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та
630; статутний капітал - рядок 300; скоригований
статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 55318 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 55318 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

Дата
виникнення

X

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Дата
погашення

X

X

558,00

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

X

X

X
X

558,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X
1702,00
X
X
X
0,00
X
X
X
67189,00
X
X
X
69449,00
X
X
Сума нарахованого резерву знайшла відображення у складі
статті балансу "Інші поточні зобов'язання".
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п

1

Основний вид
продукції*

2
1 Транспортування
природного газу
розподiльними
газопроводами
2 Постачання
природного газу

у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)
3
178,384 млн. куб.м.

131,930 млн.куб.м.

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис. грн.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї
у натуральній
виробленої
формі (фізична од.
продукції
вим.**)
4
5
6
53408,10
86,950000 178,384 млн. куб.м.

5224,40

8,510000 131,930 млн.куб.м.

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
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у відсотках до всієї
реалізованої
продукції
7
8
53408,10
86,950000

5224,40

8,510000

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

1
1
2
3
4
5

2
Матерiальнi витрати (в т.ч.вартiсть природного газу на технологiчнi потреби - 49,3%)
Оплата працi
Соцiальнi нарахування на заробiтну плату
Амортизацiя
Iншi витрати

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
57,650000
18,920000
6,780000
12,010000
4,640000

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення у стрічці новин
1
2
3
21.12.2012
21.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.2012
21.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.11.2012
13.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.08.2012
10.08.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.03.2012
19.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.02.2012
06.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
02.02.2012
06.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.11.2012
07.11.2012 Відомості про проведення загальних зборів
27.11.2012
27.11.2012 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2012
2011
2010

У тому числі позачергових
1
2
1

0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі
в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*)
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X

ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків

5
0
0
4
1

акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 4
трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X
У складі наглядової
ради комітети не
створювались
д/в

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
Винагорода
встановлюється у
Положенні про
Наглядову раду,
затвердженому
загальними зборами
акціонерів у
відсотках від
заробітної
платиГенерального
директора

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового
члена
Інше (запишіть)

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

так
3
3

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами
Інше (запишіть)
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Загальні збори
акціонерів
Ні
Ні
Ні

Засідання наглядової Засідання правління
ради
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
(*)

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту або балансу чи бюджету
Обрання та відкликання голови
правління
Обрання та відкликання членів
правління
Обрання та відкликання голови
наглядової ради
Обрання та відкликання членів
наглядової ради
Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження аудитора

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Так

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)
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)

так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
загальних
ься в
безпосередньо
запит
зборах
загальнодосту
в
акціонера
пній
акціонерному
інформаційній товаристві
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Так
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Так
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні (*)
X
X

X
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

Перевірку
фінансовогосподарської
діяльності
товариства
здійснювало
контрольноревізійне
управління,
податкова інспекція

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

Відповідно до
Статуту та
Положення про
Ревізійну комісії

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Х

так
так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X

Зміна форми
існування

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

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
д/в
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого

органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
д/в
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
д/в
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
д/в
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
д/в
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/в
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
д/в
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
д/в
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
д/в
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
д/в
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
д/в
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
д/в
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
д/в
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
д/в
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
д/в
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
д/в

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ
газифiкацiї "Лубнигаз"
Полтавська
за КОАТУУ
Публічне акціонерне товариство
за КОПФГ
0

коди
12 12 31
05524713
5310700000
112

за СПОДУ 0

Розподiлення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи

Середня кількість
працівників (1)
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
37503, ., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КВЕД 35.22
444

v

Баланс
На 31.12.2012
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

Код за ДКУД 1801001

Код
рядка
2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

010
011
012
020

113
171
(58)
75

88
171
(83)
1570

030
031
032

86243
260724
(174481)

84519
266993
(182474)

035
036
037

0
0
0

0
0
0

040

0

0

045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

0
0
0
0
0
0
0
0
0
86431

0
0
0
0
0
0
0
0
0
86177

100
110
120
130
140
150

1449
0
231
0
0
30

2196
0
0
0
34
30

160
161
162

21988
22400
(412)

19228
19899
(671)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових
резерва
Цільове фінансування (2)
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов`язання
Відстрочені податкові зобов`язання
Інші довгострокові зобов`язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов`язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

170
180
190
200
210
220

4
194
0
0
156
0

1
544
0
0
234
0

2140
0
0
4764
30956
0
0
117387
На початок звітного
періоду
3

10597
0
0
6327
39191
0
0
125368
На кінець звітного
періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

601
0
0
75934
8
(22974)
0
0
0
53569
0

601
0
0
78750
8
(23440)
0
0
0
55919
0

400
410
415
416

0
0
0
0

0
0
0
0

420
430

0
0

0
0

440
450
460
470
480

0
0
7312
0
7312

0
0
7321
6562
13883

500
510
520
530

1951
0
556
43223

0
0
558
44818

540
550
560
570
580
590
600
605

3543
1972
0
452
985
0
0
0

4008
1702
0
277
612
0
0
0

610
620
630
640

3824
56506
0
117387

3591
55566
0
125368

230
231
240
250
260
270
275
280
Код
рядка
2

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
0
Примітки:
Інформація розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Бородiн Сергiй Федорович
Дроздова Наталiя Iванiвна

Підприємство
Територія
Орган державного
управління
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ
газифiкацiї "Лубнигаз"
Полтавська
за КОАТУУ
0
за СПОДУ
Публічне акціонерне товариство

коди
12 12 31
05524713
5310700000
0

за КОПФГ 112

Розподiлення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД 35.22

Звіт про фінансові результати
За 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати за збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності

Код
рядка
2
010
015
020
025
030
035

За звітній період

За попередній період

3

4
197099
(31890)
0
(2849)
0
162360

225069
(30359)
0
(3625)
0
191085

040

(159911)

(186962)

050
055
060
061

2449

4123

347
0

16
0

070
080
090
091

(4151)
0
(1707)
0

(4013)
0
(1680)
0

100
105
110
120
130
140
150
160
165

(3062)
0
26
2791
(13)
0
(5)
0

(1554)
0
5
4496
(197)
0
(1)
0

170
175
176

(263)
0

0

177

0

0

180

(203)

(2980)

2749

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

185

0

0

190
195

(466)

(231)

200
205
210
215

0
0
0
0

0
0
0
0

220
225
226

(466)
0

(231)
0

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

0

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

За звітній період

За попередній період

3

4
38712
12438
4493
5450
4002
65095

31965
12718
4674
5750
2417
57524

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

За звітній період

За попередній період

3
400533,00000
400533,00000
(1,16345)
(1,16345)
0,00000

4
400533,00000
400533,00000
(0,57673)
(0,57673)
0,00000

Примітки:
Інформація розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів.

Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Бородiн Сергiй Федорович
Дроздова Наталiя Iванiвна

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ
газифiкацiї "Лубнигаз"
Полтавська
за КОАТУУ
Публічне акціонерне товариство
за КОПФГ

Розподiлення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

коди
12 12 31
05524713
5310700000
112

за КВЕД 35.22

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 р.
Форма № 3
Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі

Код за ДКУД 1801004
Код

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

196071
0
4008
0
25
0
0
0
347
111
4886

212199
0
3543
0
5
0
0
0
0
10
1360

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
160
170

(157537)
(544)
(0)
(11630)
(81)
(10790)
(192)
(5481)
(4802)
(0)
(1167)
13224
0
13224

(179820)
(84)
(0)
(10947)
(115)
(8104)
(1368)
(5054)
(5705)
(0)
(2224)
3696
0
3696

180
190
200

0
0
0

0
0
0

210
220
230

0
0
0

0
0
0

240
250
260
270

(0)
(2803)
(0)
(0)

(0)
(2935)
(0)
(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

280
290
300

(2803)
0
(2803)

(2935)
0
(2935)

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

0
0
0
(1951)
(0)
(13)
(1964)
0
(1964)
8457
2140
0
10597

0
2451
0
(1210)
(0)
(197)
1044
0
1044
1805
335
0
2140

Примітки:
Інформація розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Бородiн Сергiй Федорович
Дроздова Наталiя Iванiвна

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
Територія
Полтавська
Орган державного управління
0
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної діяльності
Розподiлення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

коди
12
12
05524713
5310700000
0
112

31

за КВЕД 35.22

Звіт про власний капітал
За 2012 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних
активів
Уцінка нематеріальних
активів
Чистий прибуток (збиток) за

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3

4

Додатковий
вкладений
капітал

Код за ДКУД

601

0

0

75934

Нерозподілени Неоплачений
й прибуток
капітал
(непокритий
збиток)
8
9
8
(22974)
0

020
030
040
050

0
0
0
601

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
75934

0
0
0
8

0
0
0
(22974)

060
070
080

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

090

0

0

0

0

100

0

0

0

110

0

0

120
130

0
0

0
0

5

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

6

7

1801005
Вилучений
капітал

Разом

10

11
0

53569

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
53569

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
(466)

0
0

0
0

0
(466)

звітній період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акції
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180
190

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210
220

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240
250

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270
280
290
300

0
0
0
601

0
0
0
0

0
0
0
0

2816
0
2816
78750

0
0
0
8

0
0
(466)
(23440)

0
0
0
0

0
0
0
0

2816
0
2350
55919

Примітки:
Інформація розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів.
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Головний бухгалтер
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28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік ПАТ "Лубнигаз"
1. Перше примінення МСФЗ
Перша фінансова звітність Компанії, що відповідає МСФЗ (перший річний комплект фінансової звітності , у
відношенні підготовки якої здійснюється заява про повну відповідність МСФЗ складається за 2013 рік.
Інформація представлена по відношенню до одного звітнього періоду - 2012 року.
У примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які вимагалися
для приведення у відповідність до МСФЗ.
Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 01 січня 2012 року, а також сум , що стосуються усіх
інших періодів, представлених у фінансовій звітності згідно МСФЗ, здійснюються у відповідності з
міжнародними стандартами.
Визначенню підлягають всі активи та зобов'язання, що відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі признані активи та зобов'язання оцінюються у відповідності з МСФЗ за собівартістю, справедливій
чи за дисконтованою вартістю.
Компанія використовує вимоги МСФЗ 1 про ретроспективне застосування всіх стандартів, діючих на дату
підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період, так як неможливо перерахування
більш ранньої інформації.
Основні зміни порівняно з фінансовою звітністю Компанії складеною згідно П(С)БО полягають в
списанні активів, що не відповідають критеріям визнання у відповідності з МСФЗ; перекласифікації статей
активів; визнання витрат згідно з принципом нарахування та нової облікової політики.
Зміни, що пов'язані з переходом на МСФЗ відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу у
кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2012 року.
2. Основні засоби.
Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО
16 "Основні засоби".
Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк корисного
використання яких більш одного року та які використовуються у виробництві, здачі в оренду іншим компаніям
чи для здійснення адміністративних або соціальних функцій.
Встановлена межа суттєвості, відносно визнання основних засобів, у розмірі 2500,00 грн. (без врахування
ПДВ).
Основні засоби Компанії обліковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобів класифікуються за
окремими групами:
Група основних засобів Строк корисного використання Метод нарахування амортизації
Будівлі та споруди 30-50 років Прямолінійний
Машини та обладнання 5-15 років Прямолінійний
Транспортні засоби 5-10 років Прямолінійний
Комп'ютерна та офісна техніка 3-5 років
Прямолінійний
Меблі 4-7 років
Прямолінійний
Компанія використовує метод оцінки основних засобів за історичною вартістю. Компанія визначила залишкову
вартість основних засобів станом на 01.01.2012 року як справедливу з урахуванням пооб'єктного строку
корисного використання. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними
прямими витратами на їх створення.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду по мірі
їх виникнення. Вартість суттєвих поліпшень та модернізацій основних засобів капіталізуються.
Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 зі змінами і
доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облікову політику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцінку всіх об'єктів
групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої". Для проведення дооцінки основних
засобів підприємством було залучено фахівця по проведенню експертної оцінки основних засобів. В результаті
здійснена дооцінка групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої", в тому числі

державного майна, що не підлягає приватизації та знаходится у користуванні товариства відповідно договору,
укладеного з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України". Загальна сума дооцінки склала 55 251
тис.грн. в тому числі держмайна - 47 839 тис. грн.

На протязі 2012 року у складі основних засобів відбулися наступні зміни :
Од. вим.
Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Пристосування та офісне
обладнання Інші Всього
Балансова вартість на 1 січня 2012 р. Тис.грн.
85097 549 482
115 86243
В т.ч. держмайно Тис.грн.
76391 303 394
77088
Надходження
Тис.грн.
3581 114 0
11
3706
В т.ч. держмайно (газопроводи та споруди на них) безоплатно прийняте на баланс згідно рішень органів
місцевого самоврядування / збудоване товариством Тис.грн.
2816/498
0
0
0
0
2816/
498
Переведення в іншу категорію Тис.грн.
0
0
0
0
0
Вибуття (списання) Тис.грн.
0
4
0
1
5
Амортизаційні відрахування
Тис.грн.
5186 140 61
38
5425
В т.ч. держмайно Тис.грн.
4817 29
41
4887
Витрати на знецінення , віднесені на прибуток або збиток Тис.грн.
0
0
0
0
0
Переведення до категорії інвестиційної нерухомості Тис.грн.
0
0
0
0
0
Балансова вартість на 31 грудня 2012 р. Тис.грн.
83492 519 421
87
84519
В т.ч. держмайно Тис.грн.
74888 274 353
75515

Незавершене будівництво є вартість основних засобів, будівництво яких ще не закінчено, включаючи
аванси, що видані постачальникам. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх вводу в
експлуатацію.

3. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО
38 "Нематеріальні активи"
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, що контролюються Компанією та не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством
на протязі періоду більш 1 року.
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
патенти;
авторські права (в т.ч. на програмне забезпеченя);
ліцензії;
торгові марки, включаючи бренди та назви публікацій.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю. Амортизація нараховується прямолінійним методом
враховуючи строк корисного використання. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання не амортизуються, а щорічно тестуються на предмет знецінення.
Нематеріальні активи Компанії складаються з ліцензій та прав користування
Залишкова вартість на 01.01 2012
Всього (в тис.грн.) 113 25
88

Нарахована амортизація Залишкова вартість на 31.12 2012

4.Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові кошти в касі, грошові документи
та еквіваленти грошових коштів, які не обмежені в користуванні.

(тис.грн.)
На 31 грудня 2011 року
Грошові кошти в касі
Грошові кошти на банківських рахунках
2140
Грошові кошти з обмеженням
___________________________________________________________
Разом грошові кошти
2140
На 31 грудня 2012 року
Грошові кошти в касі
Грошові кошти на банківських рахунках
10597
Грошові кошти з обмеженням
___________________________________________________________
Разом грошові кошти
10597

5. Запаси.
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється згідно МСБО 2.
Запаси обліковуються за однорідними групами:
товари
виробничі матеріали
незавершене виробництво
готова продукція.
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складає вартість придбання та інших витрат, безпосередньо
пов'язаних з їх придбанням.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості
реалізації.
тис.грн.
Сировина і матеріали (за первісною
вартістю)
Паливо
Малоцінні та швидкозношувальні
Запчастини
Товари
Інші
На 31 грудня 2012 року

2013
76
34
67
34
6 ___________________________________________________
2230

6. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується на протязі
поточного року або операційного циклу) або як довгострокова. Початкове визнання дебіторської
заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів.
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням
наданих знижок , повернень товарів або безнадійної заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість враховується в залежності від її виду амортизованої або
дисконтованої вартості.
Станом на 31.12.12р. поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить:
всього До 12 місяців
Від 12 до 18 місяців
Від 18 до 36 місяців
Більше 36 місяців
Розрахунки з вітчизняними покупцями 19899 14804 3465 1425 205
Резерв сумнівних боргів 671 466
205
Балансова вартість 19228 14804 3465 959 0
7. Зобов'язання та резерви.
Облік та визнання зобов'язань і резервів в Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37
Зобов'язання класифікуються на довгострокові (строк погашення більш ніж 12 місяців) та поточні (строк
погашення до 12 місяців).
Поточна кредиторська заборгованість враховується та відображається в Балансі по первісній

вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті події в минулому має юридичні або фактичні
зобов'язання, для врегулювання яких з більшою ступеню вірогідністю знадобиться відтік ресурсів, які можна
оцінити з достатньою надійністю.
Компанія визнає в якості резервів-резерв відпусток, який формується щомісячно, виходячи з фонду
оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта.
Компанія визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критерієв визнання та оцінку вірогідності їх
виникнення і сум погашення, отриманої від експертів.
Довгострокові зобов"язання товариства в сумі 6562 тис.грн. являють собою реструктуризований ( на
виконання п.2.6 Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну
енергію") борг перед ДК "Газ України" за природний газ ( поставлений у 2010 році) згідно договору про
реструктуризацію заборгованості у відповідності до якого підлягає сплаті у 2014-2027 роках 6562,3 тис.грн.

Поточні зобов"язання за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року в тис.грн.
всього До 12 місяців
Від 12 до 18 місяців
Від 18 до 36 місяців
Більше 36 місяців
Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками
44818 20318 14090 486 9924
Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками
Разом 44818 20318 14090 486 9924
Інша поточна заборгованість
01.01.2012 31.12.2012
З оплати праці
985 612
Зі страхування
452 277
З бюджетом 1972 1702
Вексельна заборгованість (опротестовані векселі) 556
Разом:3965 3149

558

У 2012 році Компанія здійснювала нараховувала резерву на виплату відпусток працівникам
Залишок на 01.01.2012р. 698
Нараховано 1475
Використано 1338
Залишок на 31.12.2012р. 835
Сума нарахованого резерву знайшла відображення у складі статті балансу "Інші поточні зобов'язання".
8. Винагороди працівникам.
Всі винагороди працівникам в Компанії враховуються як поточні, у відповідності до МСБО 19. В
ході господарської діяльності Компанія сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду та до
фонду соціального страхування за своїх працівників у розмірі, передбаченому законодавством України.

9. Власний капітал.
Статутний капітал враховує в себе внески учасників (акціонерів). Сума перевищення справедливої вартості
отриманих коштів над номінальною вартістю учасника відображається як емісійний дохід.
Компанія нараховує дивіденди учасникам та визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому разі, якщо
вони були виплачені до звітної дати включно.
Станом на 31 грудня 2012 року номінальна сума, внесена акціонерами до статутного капіталу Підприємства,
становила 600799.50 гривень (400533 простих іменних акцій з номінальною вартістю 1,50 гривні). Всі акції
мають рівні права голосу та рівні права на розподіл прибутку. Акціонери Товариства станом на 31 грудня 2012
року були представлені наступним чином:
Кількість акцій, шт Вартість, грн..
Фонд держмайна 104137
156205,50
НАК "Нафтогаз" 100135
150202,50
Компанія "AER Alter Energy Resources LTD"
ТОВ "Паралелі"
1
1,50 0,000
Компанія "ЛАВАРГО ЛІМІТЕД"
40000 60000 9,987
6
Компанія "CASTLEBURY LIMITED" 42000
7
Фізичні особи - 1085 чол. 68836 103254
Всього:
400533
600799,50 100,000
1
2
3
4
5

%
26,000
25,000
45424 68136 11,341

63000 10,486
17,186

У складі власного капіталу (інший додатковий капітал) рахується вартість основних засобів, отриманих
Компанією від Держави згідно договору користування та безоплатно прийняте на баланс згідно рішень органів
місцевого самоврядування.
Відповідно п. 1 постанови Кабінету міністрів України від 20.08.2012р. № 770 "Деякі питання використання
державного майна для забезпечення розподілу природного газу" державне майно, яке використовується для
забезпечення розподілу природного газу , не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарських
товариств із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва,
використовується зазначеними товариствами на праві господарського відання.
На протязі 2012 року прийнято безоплатно на баланс, згідно рішень органів місцевого самоврядування ,
газопроводи та споруди на них вартістю 2816 тис.грн.

31грудня 2012
31грудня 2011
тис. грн.
тис. грн.
Інший додатковий капітал 78750
75934
Всього
78750
75934
31грудня 2012
31грудня 2011
тис. грн.
тис. грн.
Резервний капітал 8
8
Всього
8
8
31грудня 2012
31грудня 2011
тис. грн.
тис. грн.
Нерозподілений прибуток
23440
22974
Всього
23440
22974
Події після дати балансу
Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності, відповідно до міжнародних
стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.
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