
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"ЛУГАНСЬКГАЗ"

Квартальна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

                 Голова правлiння   Кузьменко Сергiй Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

25.04.2014
М.П.

за          квартал              року1 2014

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

05451150
вул. Т.Г. Шевченка, буд. 102, м. Луганськ, 91055

0642 - 34 - 32 - 66, 34 - 32 - 66;   34 - 32 - 42

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)

25.04.2014

2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці

в мережі 
Інтернет (дата)

25.04.2014

(адреса сторінки)

www.gaz.lg.ua

Акціонерне товариство
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X5. Інформація про посадових осіб емітента
X6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:
X    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента;
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
18. 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)
19. Примітки:  В наданому звiтi не заповненi слідуючи роздiли: 3; 4; 7.2); 7.3); 7.4); 9-15; 16; 18. 
Це пов'язано з тим, що:
3 - Емітент у звітному періоді не брав участі у створені юридичних осіб;
4 - В штатному розписі Товариства не передбачена посада корпоративного секретаря;
7.2) - Товариство не здiйснювало випуски процентних, дiсконтних, цiльових облiгацiй;
7.3) - Товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї;
7.4) - Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

X    1) інформація про зобов'язання емітента
X    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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9-15 - Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, іпотечних сертифікатів та 
сертифiкатiв ФОН;
16 -  Фінансова звітність Товариства за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не 
складалась;
18 - Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 
забезпечено об'єктами нерухомостi.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
 ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

380764

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26007150250002

д/н

35.22

35.23

42.21

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

[2010]Будівництво трубопроводів

[2010]Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

4. Територія (область) Луганська

А01 № 611935

11.05.1994

3651490,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

 41848. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:       Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Правління; 
Ревізійна комісія.
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)
1 2 3 4 5

Постачання природного 
газу, газу (метану) 
вугільних родовищ за 
регульованим тарифом

АВ № 527280 26.08.2010 Національна комісія 
регулювання 
електроенергетики України 
(НКРЕ)

Опис:  Пiсля закiнчення дiї лiцензiї термiн дiї лiцензiї буде продовжений

23.03.2015

Розподіл природного, 
нафтового газу та газу 
(метану) вугільних 
родовищ

АВ № 527279 26.08.2010 Національна комісія 
регулювання 
електроенергетики України 
(НКРЕ)

Опис:  Пiсля закiнчення дiї лiцензiї термiн дiї лiцензiї буде продовжений

23.03.2015

Господарська діяльність 
пов'язана із створенням 
об'єктів архітектури (за 
переліком робіт згідно з 
додатком)

АВ № 555779 12.11.2010 Міністерство регіонального 
розвитку та будівництва 
України Державна 
архітектурнобудівельна 
інспекція

Опис:  Пiсля закiнчення дiї лiцензiї термiн дiї лiцензiї буде продовжений

09.11.2015
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1 2 3 4 5
діяльність з використання
 джерел іонизуючого 
випромінювання 
(промислова радіографія)

№ ОВ 050301 19.04.2011 Південно-східна держ. 
інспекція з ядерної та 
радіоційної безпеки держ. 
комітета ядерного 
регулювання

Опис:  Пiсля закiнчення дiї лiцензiї термiн дiї лiцензiї буде продовжений
Надання освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням 
професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних 
вимог до професійно-
технічного навчання, 
підвищення кваліфікації

АВ № 586441 05.08.2011 Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України

Опис:  Пiсля закiнчення дiї лiцензiї термiн дiї лiцензiї буде продовжений

30.06.2014
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента
Голова Правління

Кузьменко Сергiй Володимирович

ЕН, 935726, 31.05.2013, Жовтневим РВ у м. Луганську УДМС України в Луганській області
1973
вища

13

ПАТ "Луганськгаз" -  перший заступник Голови правлiння.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ 
"Луганськгаз" (Протокол № 1 вiд 14.09.2010 року).
Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 24/07-2013 від 24.07.2013 року) Голову 
Правління було переобрано на новий строк до 01.08.2016 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член правлiння - заступник Голови Правління з комерційної діяльності та 
обслуговування клієнтів

Коваленко Сергій Анатолійович

МО, 478596, 24.02.1998, Скадовським РВ УМВС України в Херсонській області
1972
Вища

9

ПАТ "Луганськгаз"- начальник управління комерційної діяльності

1. Посада

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Головний бухгалтер

Смолякова Тетяна Iванiвна

ЕН, 059872, 14.12.2001, Артемiвський РВ УМВС України в Луганськiй областi
1959
Вища

28

ВАТ "Луганськгаз"- Головний бухгалтер

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначена на посаду вiдповiдно до наказу Голови правління № 2-ОС від 24.01.2000 
року 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова ревiзiйної комiсiї

ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD)

, 1763693, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:  Призначення посадової особи на посаду члена Ревізійної комісії виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 від 15.04.2013).
Відповідно до рішення Ревізійної комісії (Протокол № 23/12-2013 від 23.12.2013 року)   члена 
Ревізійної комісії - юридичну особу ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS 
LTD) код 1763693; місцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, 
Британські Віргінські острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin 
Islands) призначено на посаду Голови Ревізійної комісії з дати прийняття цього рішення.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Голова Наглядової ради

ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMEHTS LIMITED)

, НЕ 294764, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:     Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 від 15.04.2013).
Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 11/06-2013 від 11.06.2013 року)  члена 
Наглядової ради - юридичну особу ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO 
INVESTMEHTS LIMITED код HE 294764); місцезнаходження: Агіу Дометіу,14, Архангелос, 
2334, Нікосія, Кіпр (Agiou Dometiou, 14, Archangelos, 2334, Nicosia, Cyprus) призначено на посаду 
Голови Наглядової ради з дати прийняття цього рішення.

Член Наглядової ради

ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED)

, НЕ 291552, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:     Призначення посадової особи: ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA 
VENTURES LIMITED): код HE 291552; місцезнаходження: Фаліру, 9А, Палуріотісса, 1046, 
Нікосія, Кіпр (Falirou, 9A, Pallouriotissa, 1046, Nicosia, Cyprus)  на посаду члена Наглядової ради 
виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 15.04.2013 року).
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член ревiзiйної комiсiї

СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД ( STAMA VENTURES LTD)

, 1762952, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:  Призначення посадової особи: СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД ( STAMA VENTURES LTD): 
код 1762952; місцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британські 
Віргінські острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands)  на 
посаду члена Ревізійної комісії виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол № 18 вiд 15.04.2013 року)

Член Наглядової ради

СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД  (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED)

, НЕ 290927, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:     Призначення посадової особи: СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED); код HE 290927; місцезнаходження: Кератсініу, 24, 
квартира/офіс 102, Лакатаміа, 2314, Нікосія, Кіпр (Keratsiniou, 24, Flat/Office 102, Lakatamia, 
2314, Nicosia, Cyprus) на посаду члена Наглядової ради виконано на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 15.04.2013 року).
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член правлiння - заступник Голови Правління з фінансово - економічних питань

Прийма Сергій Миколайович

ЕК, 396163, 05.03.1997, Артемівський РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
1975
Вища

9

ПАТ "Луганськгаз" - провідний фахівець з виробничих питань відділу безпеки

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 24/01-2011 вiд 24.01.2011 р.). 
Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 24/07-2013 від 24.07.2013 року) заступника 
Голови Правління з фінансово - економічних питань було переобрано на новий строк до 
01.08.2016 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член правлiння - Перший заступник Голови Правління - Головний інженер

Рибак Сергій Володимирович

ЕК, 397415, 06.03.1997, Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй областi
1967
Вища

5

ПАТ "Луганськгаз"- тимчасово виконуючий обов'язки Головного інженера

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член ревiзiйної комiсiї

АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD)

, 1763691, , 

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис:     Призначення посадової особи: АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD): 
код 1763691, ; місцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британські 
Віргінські острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands)  на 
посаду члена Ревізійної комісії виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол № 18 вiд 15.04.2013 року).

Член Правління - заступник Голови правління з постачання та обліку газу

Головко Сергій Володимирович

ММ, 259006, 08.07.1999, Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
1972
Вища

12

ПАТ "Миколаївгаз"  начальник управління по експлуатації газового господарства м. 
Миколаїв

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 09/07-2012 від 09.07.2012 року).
Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 24/07-2013 від 24.07.2013 року) заступника 
Голови Правління з постачання та обліку газу було переобрано на новий строк до 01.08.2016 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Правління - заступник Голови правління з економічної безпеки

Уваров Олексій Анатолійович

ЕН, 628092, 01.02.2008, Стахановський МВ УМВС України в Луганській області
1977
Вища

11

ПАТ "Луганськгаз" - заступник Голови правління з економічної безпеки

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 24/01-2011 вiд 24.01.2011 р.). 
Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 24/07-2013 від 24.07.2013 року) заступника 
Голови Правління з економічної безпеки було переобрано на новий строк до 01.08.2016 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
333069213. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження
свідоцтво № 35165. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

27.01.20056. Дата видачі ліцензії або іншого документа
(044) 490 30 007. Міжміський код та телефон
(044) 490 30 30    факс

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

8. Вид діяльності

9. Опис:  Аудитор ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" надавав послуги емiтенту на 
пiдставi договору на проведення аудиту фінансової звітності  вiд 09.09.2013 року № ATTEST-
2013-00395

Товариство з обмеженою відповідальністю

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
303707113. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження
АВ № 1896505. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

19.09.20066. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-279-10-78; 377-70-167. Міжміський код та телефон
279-12-78    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

8. Вид діяльності

9. Опис:   ПАТ "Національний депозитарій України" надає депозитарні послуги емiтенту на 
пiдставi Договору про обслуговування емісії  цiнних паперiв вiд 11.12.2013 року № ОВ - 2676

Акціонерне товариство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
216653823. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження
АВ № 4934825. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

12.11.20096. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-593-10-367. Міжміський код та телефон
593-10-36    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

8. Вид діяльності

9. Опис:  ПАТ АБ "Кліринговий дім"  надає послуги емiтенту на пiдставi Договору про 
обслуговування зберігачем операцій емітента при дематеріалізації випуску цінних паперів вiд 
01.10.2010 року № Е-18.

Акціонерне товариство

© SMA 054511501 кв. 2014



VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ОРЛІ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
226205653. Код за ЄДРПОУ

м. Полтава4. Місцезнаходження
АВ № 5288555. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

18.05.20106. Дата видачі ліцензії або іншого документа
0532 50-30-397. Міжміський код та телефон
50-30-39    факс

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту8. Вид діяльності
9. Опис:  ПрАТ "Страхова компанія "ОРЛІ" надавала страхові послуги на підставі Договору 
добровільного страхування майна від 31.07.2013 року № 0438

Акціонерне товариство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-Україна"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
139341293. Код за ЄДРПОУ

м. Полтава4. Місцезнаходження
серія АГ № 5696425. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

17.03.20116. Дата видачі ліцензії або іншого документа
0532-50-30-307. Міжміський код та телефон
50-30-30    факс

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту8. Вид діяльності
9. Опис:  ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра - Україна" надавала страхові послуги на 
підставі Договору обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів  від 16.08.2013 року № 8703

Акціонерне товариство
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі 

(у 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.08.2010 686/1/10 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

UA4000084099 0,50 7302980 3651490,00 100

Опис: Торгiвля цiнними паперами  ПАТ "Луганськгаз"  на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (на бiржовому ринку, на органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв) 
не здiйснювалась. 
Відповідно до статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" та Договору з фондовою біржею ПФТС про допуск цінних паперів до торгівлі від 05.04.2011 року, 11.04.2011 
року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення № 1104/2011/02 про включення акцій простих іменних ПАТ "Луганськгаз" до Біржового Списку ПФТС без включення до 
Біржового Реєстру. Договір з Фондовою біржею ПФТС був продовжений на 2012 та на 2013 роки.
Додаткова емiсiя акцiй у звiтному перiодi не проводилась.

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

82034
12000

527107
621141

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: У звітному періоді Товариство не користувалось кредитами банків у наслідок чого не має забов'язань за 
кредитами.
Товариство не випускало інших цінних паперів,  у тому числі: облігацій, іпотечних цінних паперів,  сертифікатів 
ФОН, векселів, інших цінних паперів (в тому числі похідних) - тому не нараховувало зобов'язань за ними.
Товариство не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями у корпоративні права.
У першому кварталі 2014 року Товариство отримало фінансову допомогу на зворотній основі на загальну суму 12 
млн. грн. від ПАТ "Житоміргаз"
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у грошовій 
формі

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N

з/п
Основний 

вид 
продукції у грошовій 

формі
(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
210227,07 91,17 772,030 млн. м 

куб.
772,030 млн. м 
куб.

36,772 Транспортуван
ня природного 
газу

210227,07

15404,32 6,68 501,757 млн. м 
куб.

501,757 млн. м 
куб.

2,693 Постачання 
природного 
газу

15404,32

0,00 501,757 млн. м 
куб.

0 58,341 Реалізація 
природного 
газу

322952,00
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Відсоток від
 загальної 

собівартості 
реалізованої
 продукції 

(у відсотках)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N

з/п
Склад витрат

31 2
70,751 Собівартість природного газу

9,092 Оплата праці та соціальні нарахування

17,463 Матеріальні витрати
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.03.2014 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2014.04.01

05451150

4410137200

35.22

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 
трубопроводи

Адреса, 
телефон

вул. Т.Г. Шевченка, буд. 102, м. Луганськ, 91055, 0642 - 34 - 32 - 66

КОДИ

ЛЕНIНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 4201

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

249 278
7365 9855

267770 270507
502181 514106
234411 243599

0 0
123975 126975

0 0

0 0
0 0

414502 422732

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

11071 110711045Відстрочені податкові активи

4058 40581090Інші необоротні активи

263 266
512 544

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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11077 9095
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

144897 238397

10174 7621
18379 57190

0 0
0 223
0 0

8921 9034

28515 40251

0 0
0 0

222138 361968
0 0

636640 784700

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

175 1571190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

3651 3651

0 0
405820 412002

0 0
0 0
0 0

(314773) (252094)
0 0

0 0
0 0

16928 16928

122085 116724

0 0
0 0

19250 19250

220469 293170

419857 504417

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 94698 163559Усього за розділом I

1510
1515

0 0
105157 99796

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 56433 82034    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 3361 2591    розрахунками зі страхування
1630 6994 5580    розрахунками з оплати праці
1635 95863 70989Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 6229 6227Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 10755 12283Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 503 12293Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Кузьменко Сергій Володимирович

Смолякова Тетяна Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: На кiнець звiтного перiоду 31.03.2014 року Товариство мало основних засобiв за первісною вартістю на 
514 106 тис.грн., за залишковою на  270 507 тис.грн. Станом на 31.03.2014 року накопичена амортизація з початку 
діяльності товариста склала 243 599 тис.грн. До складу основних засобів Товариства включаються також безоплатно 
отримані газопроводи, споруди до них та інші основні засоби вартість надходження яких за 1-й кварта 2014 року 
склало 6 280 тис.грн. 
          До складу інших оборотних активів станом на 31.03.2014 року включені:
 -виробничі запаси у сумі 9 095 тис.грн.;
 -дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 238 397тис.грн. 
 -дебіторська заборгованість за розрахунками:

 за виданими авансами у сумі 7 621 тис. грн. 
 з бюджетом 57 190 тис. грн. 
 -інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 9 034тис. грн.
 -грошові кошти та їх еквіваленти у сумі 40 251 тис. грн.
 -інші оборотні активи – 380 тис. грн.

         На кінець звітного періоду власний капітал складає 163 559 тис. грн, у т.ч.
 - статутний капітал  3 651  тис. грн.;
 -додатковий капітал  412 002 тис. грн.;
 -непокритий збиток -  252 094 тис. грн.

        Довгострокові зобов’язання  товариства станом на 31.03.2014 року склали 116 724 тис.грн., у тому числі за 
зобов’язаннями перед постачальниками природного газу згідно договорів розстрочки у сумі 99 796 тис. грн.

       Поточні зобов’язання станом на 31.03.2014 року склали 504 417 тис. грн., у тому числі:
 -поточна заборгованість за товари, роботи та послуги – 293 170 тис. грн.
 -поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 19 250 тис. грн..
 -за розрахунками з бюджетом – 82 034 тис. грн.;
 -за розрахунками зі страхування – 2 591 тис. грн.;
 -за розрахунками з оплати праці – 5 580 тис. грн.;
 -за авансами одержаними – 70 989 тис. грн.;
 -за розрахунками з учасниками – 6 227 тис. грн.
 -поточні забезпечення – 12 283 тис.грн.;
 -інші поточні зобов’язання – 12 293 тис. грн..

1700

1800
1900

0 0

0 0
636640 784700

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2014.04.01
КОДИ

05451150
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 1 квартал 2014 року

2220
Дохід від участі в капіталі

553537 620465
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

482118 576374

71419 44091

0 0
0 0

0 0
0 0

625 1019

0 0

5910 4896
0 0

2595 12064
0 0

0 0

63539 28150

0 0

0 3663

0 0
0 0
0 32
0 0

67463 34590

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
3924 2809Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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62581 34590

0 0

85586 171983
37757 34761
12260 12606
9805 14325
8036 4536

153444 238211

7302980 7302980
7302980 7302980

0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Дохід (виручка) від надання послуг, реалізації товарів визначається у відповідності з методом нарахувань і 
відображається в обліку, коли реалізацію товарів та надання послуг здійснено за  1-й квартал 2014 року: 
 Чистий дохід від реалізації ( товарів, робіт послуг) – 553 537 тис. грн.
  Собівартість реалізації за  1-й квартал 2014 року склала 482 118 тис. грн., у тому числі:

- вартість реалізованого природного газу  341 087 тис. грн.;
- матеріальні витрати  84 180 тис. грн. 
- витрати на оплату праці  32 140 тис. грн.
- соціальні нарахування  11 696 тис. грн. 
- амортизація  9 384 тис. грн.
- інші витрати 3 631 тис. грн. 

         Адміністративні витрати являють собою витрати на утримання апарату управління, у тому числі й заробітна 

(4882) 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 28

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 28
0 0
0 28

62581 34618

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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плата працівників управлінського апарату з обов’язковими відрахуваннями до державних фондів, а також витрати на 
аудит, послуги банку та інше за  1-й квартал 2014 року вони у цілому склали  5 910 тис. грн., у тому числі:
- матеріальні витрати 177 тис. грн. 
- витрати на оплату праці 3 221 тис.грн. 
- соціальні нарахування   1012тис. грн. 
- амортизація  383 тис. грн.
- інші витрати  1 117 тис. грн.
 Інші операційні доходи 1-й квартал 2014 року склали 625 тис. грн., а інші операційні витрати 2 595 тис.грн.
 Фінансові доходи 1-й квартал 2014 року склали 3 924 тис. грн..
 У 1-ому кварталі 2014 року підприємством були нараховані витрати з податку на прибуток у сумі 4 882  тис. грн.
 Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Луганськгаз» протягом  1-го кварталу 2014 року становить 62 
581 тис. грн.

Кузьменко Сергій Володимирович

Смолякова Тетяна Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер
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2014.04.01
КОДИ

05451150
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 року

534622 0

0
18100 0

0 0

0 0

0

0 0
0 0

1181 0

30729 0

54922 0

0
0

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0
0

2 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

438871 03100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

15060 03110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

10145 03190Інші витрачання
4178 03195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

3701 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Звiт про рух грошових коштiв вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в русi грошових коштiв 
Товариства у 1-му кварталі 2014 року. Аналiз звiту показує як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi 
потоки.
Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод,  згiдно з яким 
розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. Прямий метод надає 
iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i якi не можна отримати iз 
застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiя про основнi класи валових надходжень 
грошових коштiв i валових виплат грошових отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. За 1-й квартал 2014 року 
надходження грошових коштiв вiд реалізації продукції, товарів, робіт, послуг включаючи аванси склали  534 622 тис. 
грн.., отримані пільги та субсидії – 18 100 тис. грн.., інші надходження – 1 183 тис. грн. 
Витрати на оплату товарів, робіт, послуг склали 438 871 тис. грн.; виплачено працівникам  30 729 тис. грн.з/п; 
вiдраховано на соцiальнi заходи 15 060 тис. грн.; виплачено зобов’язань з податкiв i зборiв 54 922 тис. грн.; iншi 
витрати 10 145 тис. грн.. 
Таким чином, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 4 178  тис. грн.. 
Чистий рух коштiв вiд iнвестиційної дiяльностi -4 442 тис. грн. 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 12 000 тис. грн. 
Залишок коштiв на кiнець періоду становить 40 251 тис.грн.

Кузьменко Сергій Володимирович

Смолякова Тетяна Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(4442) 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

8143 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
12000 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

12000 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
11736 03400Чистий рух грошових коштів за звітний період
28515 03405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
40251 03415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

© SMA 054511501 кв. 2014



2014.04.01
КОДИ

05451150
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 року

3651 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

3651 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
405820 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

405820 0

(98) 0

0 0

(314773) 0

0
0 0

62581 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(314773) 0

98 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

94698

0

62581

0

0

0

0

0

94698

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід (98) 0 98 0 0 0
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Примітки: Власний капiтал ПАТ «Луганскгаз» станом на 31.03.2014 року складається з:
статутного капiталу в сумi 3 651тис. грн.;
додаткового капiталу в сумi 412 002 тис. грн.
непокритого збитку в сумi -252 094 тис. грн.
       Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 01.01.2014 року 
становить 314 773 тис. грн.. Зменьшення  непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого за 1-й квартал 2014 року прибутку в розмiрi 62 581 тис. грн. 
та списання дооцінки власних основних засобів у сумі 98 тис.грн.

Кузьменко Сергій Володимирович

Смолякова Тетяна Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
3651 0

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

6182 0
412002 0

0
6280

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

62679 0
(252094) 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6280

68861
163559

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Баланс

На кiнець звiтного перiоду 31.03.2014 року Товариство мало основних засобiв за первісною 
вартістю на 514 106 тис.грн., за залишковою на  270 507 тис.грн. Станом на 31.03.2014 року 
накопичена амортизація з початку діяльності товариста склала 243 599 тис.грн. До складу 
основних засобів Товариства включаються також безоплатно отримані газопроводи, споруди до 
них та інші основні засоби вартість надходження яких за 1-й кварта 2014 року склало 6 280 
тис.грн. 
          До складу інших оборотних активів станом на 31.03.2014 року включені:
 -виробничі запаси у сумі 9 095 тис.грн.;
 -дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 238 397тис.грн. 
 -дебіторська заборгованість за розрахунками:

 за виданими авансами у сумі 7 621 тис. грн. 
 з бюджетом 57 190 тис. грн. 
 -інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 9 034тис. грн.
 -грошові кошти та їх еквіваленти у сумі 40 251 тис. грн.
 -інші оборотні активи – 380 тис. грн.

         На кінець звітного періоду власний капітал складає 163 559 тис. грн, у т.ч.
 - статутний капітал  3 651  тис. грн.;
 -додатковий капітал  412 002 тис. грн.;
 -непокритий збиток -  252 094 тис. грн.

        Довгострокові зобов’язання  товариства станом на 31.03.2014 року склали 116 724 тис.грн., 
у тому числі за зобов’язаннями перед постачальниками природного газу згідно договорів 
розстрочки у сумі 99 796 тис. грн.

       Поточні зобов’язання станом на 31.03.2014 року склали 504 417 тис. грн., у тому числі:
 -поточна заборгованість за товари, роботи та послуги – 293 170 тис. грн.
 -поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 19 250 тис. грн..
 -за розрахунками з бюджетом – 82 034 тис. грн.;
 -за розрахунками зі страхування – 2 591 тис. грн.;
 -за розрахунками з оплати праці – 5 580 тис. грн.;
 -за авансами одержаними – 70 989 тис. грн.;
 -за розрахунками з учасниками – 6 227 тис. грн.
 -поточні забезпечення – 12 283 тис.грн.;
 -інші поточні зобов’язання – 12 293 тис. грн..

Звіт про фінансові результати

Дохід (виручка) від надання послуг, реалізації товарів визначається у відповідності з методом 
нарахувань і відображається в обліку, коли реалізацію товарів та надання послуг здійснено за  1-й 
квартал 2014 року: 
 Чистий дохід від реалізації ( товарів, робіт послуг) – 553 537 тис. грн.
  Собівартість реалізації за  1-й квартал 2014 року склала 482 118 тис. грн., у тому числі:

- вартість реалізованого природного газу  341 087 тис. грн.;
- матеріальні витрати  84 180 тис. грн. 
- витрати на оплату праці  32 140 тис. грн.
- соціальні нарахування  11 696 тис. грн. 
- амортизація  9 384 тис. грн.
- інші витрати 3 631 тис. грн. 

         Адміністративні витрати являють собою витрати на утримання апарату управління, у тому 
числі й заробітна плата працівників управлінського апарату з обов’язковими відрахуваннями до 
державних фондів, а також витрати на аудит, послуги банку та інше за  1-й квартал 2014 року 
вони у цілому склали  5 910 тис. грн., у тому числі:
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- матеріальні витрати 177 тис. грн. 
- витрати на оплату праці 3 221 тис.грн. 
- соціальні нарахування   1012тис. грн. 
- амортизація  383 тис. грн.
- інші витрати  1 117 тис. грн.
 Інші операційні доходи 1-й квартал 2014 року склали 625 тис. грн., а інші операційні витрати 2 
595 тис.грн.
 Фінансові доходи 1-й квартал 2014 року склали 3 924 тис. грн..
 У 1-ому кварталі 2014 року підприємством були нараховані витрати з податку на прибуток у 
сумі 4 882  тис. грн.
 Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Луганськгаз» протягом  1-го кварталу 2014 
року становить 62 581 тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

Звiт про рух грошових коштiв вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в русi грошових 
коштiв Товариства у 1-му кварталі 2014 року. Аналiз звiту показує як впливають рiзнi 
господарськi операцiї на грошовi потоки.
Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий 
метод,  згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових 
коштiв. Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх 
грошових потокiв i якi не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим 
методом, iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат 
грошових отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. За 1-й квартал 2014 року надходження 
грошових коштiв вiд реалізації продукції, товарів, робіт, послуг включаючи аванси склали  534 
622 тис. грн.., отримані пільги та субсидії – 18 100 тис. грн.., інші надходження – 1 183 тис. грн. 
Витрати на оплату товарів, робіт, послуг склали 438 871 тис. грн.; виплачено працівникам  30 729 
тис. грн.з/п; вiдраховано на соцiальнi заходи 15 060 тис. грн.; виплачено зобов’язань з податкiв i 
зборiв 54 922 тис. грн.; iншi витрати 10 145 тис. грн.. 
Таким чином, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 4 178  тис. грн.. 
Чистий рух коштiв вiд iнвестиційної дiяльностi -4 442 тис. грн. 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 12 000 тис. грн. 
Залишок коштiв на кiнець періоду становить 40 251 тис.грн.

Звіт про власний капітал

Власний капiтал ПАТ «Луганскгаз» станом на 31.03.2014 року складається з:
статутного капiталу в сумi 3 651тис. грн.;
додаткового капiталу в сумi 412 002 тис. грн.
непокритого збитку в сумi -252 094 тис. грн.
       Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок 
непокритого збитку в балансi станом на 01.01.2014 року становить 314 773 тис. грн.. Зменьшення 
 непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого за 1-й квартал 2014 року прибутку в розмiрi 
62 581 тис. грн. та списання дооцінки власних основних засобів у сумі 98 тис.грн.
д/н
д/н
д/н
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