РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ", 03361419, Україна
Черкаська обл. Уманський р-н 20300 м. Умань вул. Дерев"янка, 19, (04744) 2-34-10; 4-81-61
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 23.04.2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://umangaz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ", 34013943
5. Інформація про загальні збори
22.05.2014 проведено чергові загальні збори.
Обговорення питання порядку денного № 1 "Затвердження Регламенту. Обрання лiчильної комiсiї та
затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зорiв акцiонерiв.
Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв". За
результатами
одноголосного
голосування ухвалено рiшення: 1. Затвердити запропонований Регламент Загальних Зборiв.2. Обрати
Головуючим зборiв - Мусiєнко О.М., секретарем - Брижатюк Т.В.3. Обрати лiчильну комiсiю в
наступному складi: Шпанко Галина Федорiвна, Шпанко Федiр Миколайович, Роєнко Мирослава
Олександрiвна.4. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Уманьгаз".Обговорення питання порядку денного № 2"Звiт правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2013рiк".За результатами голосування ухвалено рiшення:
Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013
рiк.Обговорення питання порядку денного № 3"Звiт Наглядової ради товариства про проведену
роботу за 2013рiк".За результатами голосування ухвалено рiшення: Звiт Наглядової ради товариства
про проведену роботу за 2013 рiк затвердити.Обговорення питання порядку денного № 4 "Звiт
ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк, висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу
товариства за 2013 рiк"За результатами голосування ухвалено рiшення: Звiт ревiзiйної комiсiї
товариства за 2013рiк, висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства за
2013рiк затвердити.
Обговорення питання порядку денного № 5"Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2013р.".За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: 1.
Роботу Наглядової ради Товариства у 2013р. визнати задовiльною.2. Роботу Правлiння Товариства у
2013р. визнати задовiльною.3. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2013р. визнати
задовiльною.Обговорення питання порядку денного № 6"Затвердження рiчного звiту та балансу за
2013 рiк".За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: Затвердити рiчний звiт та
баланс за 2013 рiк.Обговорення питання порядку денного № 7"Затвердження розподiлу прибутку
товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими
акцiями".За результатами голосування ухвалено рiшення: Отриманий за результатами господарської
дiяльностi за 2013 рiк чистий прибуток - направити на розвиток Товариства.Обговорення питання
порядку денного № 8"Затвердження уже вчинених значних правочинiв в звiтному 2013 роцi. Надання
згоди на вчинення майбутнiх значних правочинiв, що вчинятимуться протягом одного року".За
результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: Погодити укладенi товариством пiсля
26.04.2013р. договора (додатковi угоди до них) з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз
України", ПАТ "Укртрансгаз" на закупiвлю природного газу, надання послуг з транспортування
природного газу магiстральними та розподiльчими газопроводами сукупна вартiсть яких перевищує
25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та попередньо
схвалити укладання товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення
договорiв про:- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 250 000 000 гривень;транспортування природного газу магiстральними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 15
000 000 гривень;- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними
трубопроводами граничною сукупною вартiстю 20 000 000 гривень;- реалiзацiю природного газу

граничною сукупною вартiстю 250 000 000 гривень.Обговорення питання порядку денного №
9"Затвердження плану заходiв, що забезпечують вiдокремлення та незалежнiсть господарської,
зокрема лiцензiйної, дiяльностi газорозподiльного пiдприємства, передбаченої статтею 16 Закону
України "Про засади функцiонування ринку природного газу", вiд дiяльностi вертикально
iнтегрованої господарської органiзацiї".За результатами голосування ухвалено рiшення: Створити
дочiрнє пiдприємство по постачанню природного газу, затвердити статут, зареєструвати його у
вiдповiдних державних органах, розробити нормативно - технiчну та iншу документацiю для
забезпечення незалежностi в дiяльностi пiдприємства та його самостiйностi, отримати всi необхiднi
документи для безпосереднього постачання природного газу всiм категорiям споживачiв, провести
аудит в вiдповiдностi до дiючого Законодавства України та ЄС.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
68302
59770
Основні засоби (за залишковою вартістю)
46971
40945
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1161
601
Сумарна дебіторська заборгованість
13099
7551
Грошові кошти та їх еквіваленти
5859
9582
Власний капітал
45893
43284
Статутний капітал
388
388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2510
-2290
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
22409
16486
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
загальна
номінальна
0
0
Цінні папери власних випусків,
вартість
викуплені протягом звітного
у відсотках від
періоду
статутного
0
0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Голова правління
ПАТ «Уманьгаз»

Мусієнко О.М.

