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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

Нижченаведена заява, яка розгляд:їсться спільно з описом обов 'язків незалежного аудитора, які 

містяться в представленому висновку незалежного аудитора, зроблено з метою розмежування 

відповідальності керівництва та вказаного незалежного аудитора щ одо ф інансової звітності ПрАТ 

«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮ З» (далі Товариство).

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 

відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «БАХМ У ТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮ З» за 

станом на кінець дня 31 грудня 2018 року, а також рух грошових коштів та зміни в чистих активах, що 

належать акціонерам за рік, що закінчився на цю дату у відповідності до вимог П(С)БУ, а саме за:

-  належний вибір та послідовне застосування принципів облікової політики;

-  застосування обгрунтованих оцінок і припущень;

-  дотримання відповідних П(С)БЇ> і розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової 

звітності;

-  підготовку фінансової звітності, иходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою 

діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення 

неправомірно.

Керівництво також несе відповідальність за:

-  розробку, впровадження та забезпечення функціонування еф ективної та надійної системи 

внутрішнього контролю у Товаристві;

-  підтримання системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з 

достатнім ступенем точності інформацію  про фінансове становищ е і забезпечити відповідність 

фінансової звітності вимогам П(С )БУ;

-  вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів Товариства;

-  запобігання та виявлення фактів ш ахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність за 2018 рік буде затвердж ена Загальними зборами засновників ПрАТ 

«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮ З».

Склад затвердж еної ф інансової звітності:

-  Звіт про фінансовий стан (Б аланс) за станом на кінець дня 31 грудня 2 0 18р.;

-  Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2018 рік;

-  Звіт про зміни у власному капіта; і (Звіт про власний капітал) за 2018 рік;

-  Звіт про рух грош ових коштів за 2018 рік;

-  Примітки до річної ф інансової звітності за 2 0 18 рік.

Фінансова звітність затверджено ПрАТ «БАХМ УТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮ З» «25» січня 2019 року

Головний бухгалтер

Генеральний директор



ишшшт.

ТОВ « ДЖИ.ПІ.ЕЙ. УКРАЇНА»
КГРПОУ 24165740

Реєстр ЛПУ №3. Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4612 від 24 квітня 2014 р..
______________ Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0801 від 26 червня 2018 р._________________
Україна 01135, м. Київ, вул. Дмитріївська буд.%-98 оф.4, тсл.: 38 (044)22893-54; (063) 333-38-83; 38 (050) 470-70-72.

е-піаіі: 5ос1ііп8ка@і.иа ; сайт: уууу>у.іпа.сот.иа

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ»

станом на 31 грудня 2018 року.

і
і

і

м. Київ 
2019 рік



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БАХМУТС КИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ»
щодо аудиту фінансової звітності 

станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

Звіт незалежного аудитора призначається для Керівництва та Наглядової Ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» 
, фінансовий звіт якого перевір •ється і може бути використаний для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 
емітентом.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117; 
юридична адреса Україна, 84573, сел. НОВОЛУГАНСЬКЕ, Бахмутський район Донецька 
обл.;) (далі Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2018 
року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом) за 2 0 18 рік, Звіту про власний капітал за 2 0 18 рік, а 
також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик та іншої пояснювальної інс] зрмації.

На нашу думку, за винятком можли юго впливу питання, описаного в розділи «Основа для 
думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стад ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень 
(стандартів)бухгалтерського обліку У країни (П(С)БО).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту («МСА») 
прийнятих в якості Національних ст.ндартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 
№361 від 08.06.2018 року.

Нашу відповідальність згідно з н іми стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
ПрАТ «БАС» згідно з Кодексом? Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням.



Відповідно до П(С)БУ №28 "Зменшення корисності активів", однією з ознак, що свідчить 
про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним впливом на 
господарюючий суб'єкт у технологічному, ринковому, економічному або правовому 
оточенні, в якому діє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив. 
Товариство не оцінила негативний в глив змін у  економічному і правовому середовищі, який 
зберігається на протязі звітного г.еріоду та не визначило суми втрат від зменшення 
корисності щодо власних активів.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту - це питан ія, які, згідно з нашим професійним судженням, були 
найбільш значущими для нашого іудиту фінансової звітності за поточний період. Ми 
визначили, що відсутні ключові пи- ання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому 
висновку.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Враховуючи місцезнаходження Товариства, яке входить до Переліку населених пунктів, 
розташованих у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), згідно з Указом Президента України 
від ЗО квітня 2018 року року № 116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в 
Донецькій та Луганській областях>> можуть мати місце ознаки суттєвого зменшення 
корисності активів.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити 
під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому 
використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для 
обліку під час підготовки фінансових звітів.

Пояснювальний параграф

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, 
коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного 
клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан 
Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити 
під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому 
використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для 
обліку під час підготовки фінансових звітів.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не 
будемо надавати впевненість будь-якій формі щодо даної інформації.

У зв'язку з проведенням нам,і аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в 
ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві



невідповідності між іншою інформа тією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими в ході аудиту, і чи нг містить інша інформація інших можливих істотних 
спотворень.

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю

Відповідно до статті 14 пункту 3 абі.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» Звіт про управління , що надається ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» до Закону 
України від 05.10.2017 № 2164-УІІІ - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА 
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ від 7 грудн; 2018 року Х° 982 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій зі складання звіту про управління» узгоджений з фінансовою звітністю 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» 
за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Перевірка інформації та нада іня впевненості щодо звіту керівництва

Предмет завдання : перевірити інформацію зазначену у п. 1-1У та висловити думку щодо 
інформації зазначеної у п.У-ІХ ст.40 прім Закону України « Про цінні папери та фондовий 
ринок» надання впевненості щодо звіту керівництва ПРАТ.

У відповідності до ч.З ст.40 прім Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок» 
та відповідно до статті 40-1, Пунк^ 1-2 Закон України від 16.11.2017 Х« 2210-УІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та 
залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та Зміни до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних папери затверджених Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 4 грудня 2018 року X» 854 розділ УII Аудитор висловлює 
думку щодо відповідності Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГ >АРНЬІЙ СОЮЗ»:

і 1 • і—-опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ; —
-інформація про будь-які обмеженні, прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; —
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.
А також, Аудитор перевірив інформацію:
-Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
-Інформація про розвиток емітента
-Інформація про укладення дериватзвів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає іа оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента:

-завдання та політику емітенти щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування



- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

Відповідальність керівництва і осіб, КОГО наділено найвищими повноваженнями 
відповідальних за фінансову звітність

Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахртйства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім 
випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Товариство чи припинити її діяльність, або 
коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення 
діяльності.
Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за 
підготовкою фінансової звітності Тогариства.

і

Відповідальність аудитора за аудиз фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
іцо містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до За еону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» та МСА (видання 2 0 16 -17 року) в якості національних 
стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 
року, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом 
всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури 
у відповідь на ці ризики, Тс отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок



помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, 
на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність 
Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим 
не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
діяльність на безперервній осьові;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 
що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, 
інформацію про запланований обс'.г та час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам за корпоративне управління, 
твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх

я
про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 
на нашу незалежність, а також, де це іастосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління, ми 
визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту фінансової звітності за 
поточний період.



І

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Назва аудиторської фірми ТО В  «Д Ж И .П І.ЕИ .У К РА ЇН А »

Ідентифікаційний код 24165740

Номер реєстру Суб’Текту аудиторської діяльності для 
здійснення обов”язкого аудиту
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Р еєс ру 
суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

ТРЕТІЙ
Свідоцтво № 4612 видане Аудиторською палатою 
України24.04.2014р.

Номер, дага видачі свідоцтва про відповідність системи 
контролю якості

Свідоцтво № 0801 видане Аудиторською палатою 
України 26.06.2018 р. термін дії: до 26.06.2024 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є : 
Сочинська Галина Валентинівна.

Директор
ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ. УКРАЇНА»  
сертифікат серії А №  000039, виданий 
рішенням Аудиторської палати України №  61 
від 23.12.1993 року

Україна, 01135, м. Київ,
Вул. Дмитрівська ,буд. 96-98 оф.4

«28» березня 2019 р.

- і
[і



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ»

1
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2018 р.



К оди

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Бахмутский Аграрні,їй Союз» 
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова форма господарювання 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО '
Вид економічної діяльності Розведення свиней 
Середня кількість працівників 708 
Адреса с-ще НОВОЛУГАНСЬКЕ, Бахм /тський 
РАЙОН. ДОНЕЦЬКА обл..
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім 
розділу IV Звіту про фінансові результа ги (Звіту про 
сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого 
наводяться в гривнях з копійками)

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

Дата (рік, 
місяць, число) 
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за КОПФГ

за КВЕД

2019 01 01

25099117

1420986200
230

01.46

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) 
на "31" грудня 2018 р.

Форма №  1 Код за ДКУД 1801001

Актив і Код
рядка

На початок  
звітного періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
і  Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 29 43

первісна вартість 1001 447 505
накопичена амортизація ■ і 1002 418 462
Незавершені капітальні інвестиції 1005 545 4 976
Основні засоби 1010 79 638 74 093
первісна вартість 1011 234 797 237 796
Знос 1012 155 159 163 703
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020 49 231 55 705
Довгострокові біологічні активи 1021 49 231 55 705
Первісна вартість довгострокових біолог чних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
[підприємств

1030

[інші фінансові інвестиції 1035 127 136 127 136
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045



Г удвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 256 579 261 953
II. Оборотні активи
Запаси 1100 83 089 68 184

Виробничі запаси 1101 77 106 61 327
Незавершене виробництво 1102
Г отова продукція 1103 5 983 6 857
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110 157 062 188 513
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію', товари, 
роботи, послуги 1125 16719 15 791

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 2 788 3 284

з бюджетом 1135 53 132
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66 459 69 272
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 083 1 035
Готівка 1166 110 64
Рахунки в банках 1167 8 973 971
Витрати майбутніх періодів 1170 63 41
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 64 10

Усього за розділом II 1195 335 380 346 262
III. Необоротні активи, утримувані длг продажу, та 
групи вибуття

1200

Баланс 1300 591 959 608 215



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 72 796 72796
Додатковий капітал 1410 418 418
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 1484 1484
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 402 375 392 454
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 475 614 467 72
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500

Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531
резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600

Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість :■ а: 
довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги 1615 70 228 86 148
розрахунками з бюджетом 1620 1 677 670
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 112 380

розрахунками з оплати праці 1630 2 651 3 473
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами

1635 47 51



Поточна кредиторська заборгованість - а розрахунками з 
учасниками 1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перес граховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 41 630 50 321
Усього за розділом III 1695 116 345 141 043
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,утримуваними для продажу, та групами 
вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 1800

Баланс 1900 591 959 608 215
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Бахмутский Аграрний Союз»

Дата (рік, місяць, 
число) 

за ЄДРПОУ

Коди
2019 01 01

250991 17

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) 
за 2018 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний 

період попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 554 010 496 461
Чисті зароблені страхові премії 2010
премії підписані, валова сума 2011
премії, передані у перестрахування 2012 •
зміна резерву не зароблених премій, валова сума, 2013
зміна частки перестраховиків у  резерві иезаробпених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (538 770) (447 314)
Чисті понесені збитки за страховими виплатах и 2070
Валовий:

прибуток 2090 15 240 49 147

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
зміна частки перестраховиків в інших страхов:іх резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 8915 9 749
у  тому числі: дохід від зміни вартості активів, 'які 
оцінюються за справедливою вартістю 2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 (21 493) (20 126)
Витрати на збут 2150 (328) (1 108)
Інші операційні витрати 2180 (5 856) (6 469)
у  тому числі:
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 ЗІ 193

збиток 2195 (3 522)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 851 353
Інші доходи 2240 201 26
у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати 2270 (5 972) (1987)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монег. гарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: 
Прибуток

2290 29 585

Збиток 2295 (8 442)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності п сля 
оподаткування

2305



Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 29 585

збиток 2355 (8 442)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

С т атт я Код
р яд ка За зв ітн и й  період

За ан ал о гіч н и й  
період попередньої 

о року

1 2 3 4
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
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткуванню 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (8 442) 29 585

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Н азв а  статт і
Код

р яд ка
За зв ітн и й  період

За ан алогічн и й  
період попередньої 

о року

І 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 490 257 404 602
Витрати на оплату праці 2505 76 302 59 639
Відрахування на соціальні заходи 2510 15 162 11 635
Амортизація 2515 9 740 9 730

Інші операційні витрати 2520 24 130 19 592

Разом 2550 615 591 505 198

IV. РОЗРАХУНОК П ЖАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Н азва статт і
Код

р яд к а
За зв ітн и й  період

За ан алогічн и й  
період попередньої 

о року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 200 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (42 210,00000) (147 925,00000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 (42 210,00000) (147 925,00000)

Дивіденди на одну просту акцію 2Д50 .

К ер ів н и к

Г оловн и й  бухгалтер

А кн єв сь ки й  Ю рій  П етрович

А ндрєєва Т е т я н а  Ю ріївн а
(підпис)



Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 29 585

збиток 2355 (8 442)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

С т атт я Код
ряд ка За зв ітн и й  період

За ан ал о гіч н и й  
період попередньої 

о року
1 2 3 4

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
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткуванню 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (8 442) 29 585

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Н азва статт і Код
ряд к а

За зв ітн и й  період
За ан алогічн и й  

період понередньог 
о року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 490 257 404 602
Витрати на оплату праці 2505 76 302 59 639
Відрахування на соціальні заходи 2510 15 162 11 635
Амортизація 2515 9 740 9 730

Інші операційні витрати 2520 24 130 19 592

Разом 2550 615 591 505 198

IV. РОЗРАХУНОК П ЖАЗНИКШ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Н азва статт і
Код

ряд ка
За зв ітн и й  період

За ан алогічн и й  
період попередньої 

о року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 200 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (42 210,00000) (147 925,00000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 (42 210,00000) (147 925,00000)

Дивіденди на одну просту акцію 26>0 .

К ер івн и к

Головний бухгалтер

А кн єв сь к и й  Ю рій  П етрович

А ндресва Т е т я н а  Ю ріївна
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць, 2019 01 01

число)
за ЄДРПОУ 25099117

З в іт  п р о  р у х  г р о ш о в и х  к о ш т ів  ( з а  п р я м и м  м е т о д о м )  
з а  2 0 1 8  р ік

Форма № З К о д з а Д К У Д  1801004

С т а т т я Код
р яд к а

За зв ітн и й  період

За ан алогічн и й  
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух кош тів  у р езу льтат і оп ерац ій н о ї д іїл ь н о с т і
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг

3000 663 264 585 429

Повернення податків і зборів 3005 6
у тому числі податку на додану вартість 3006 1
Цільового фінансування ЗОЮ 6 003
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовт иків 3015 51 47
Надходження від повернення авансів 3020 1 329 761
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 851 353

Надходження від боржників неустойки (нг рафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040 6 271 868
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 811 764
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (566 488) (524 210)

Праці 3105 (60 177) (47 433)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (14 893) (11 608)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (32 937) (19 443)
Витрачання на оплату зобов'язань з подать /  на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 (17 363) (7 239)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 (15 573) (12 204)

Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (238) (І 029)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (4 412) (1 587)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190 (1730) (2 070)
Чистий рух к о ш т ів  від о п ерац ій н о ї д іял ьн о ст і 3195 -8 299 -13 149

II. Рух ко ш т ів  у р езу льтат і інвести ц ій і о ї д іяльн ості
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій .

3200

-необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 
Відсотків

3215

Дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погаш ення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235



іншої господарської одиниці
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 8 001 582

необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275 374
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

Інші платежі 3290
Чистий рух кош тів  від ін вестиц ійно ї д іяльн ості 3295 -8 375 -582

III. Рух кош тів  у результаті ф інанс >вої д іяльн ості
Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик 3305 11 305 39 509
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345

Погашення позик 3350 3 680 21 171
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фін інсової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим .часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

Інші платежі 3390
Чистий рух к ош тів  від ф ін ан сово ї д іял ьн о ст і 3395 8 625 18 338
Чистий рух грош ових ко ш тів  за зв ітн и й  період 3400 -8 049 4 607
Залишок коштів на початок року 3405 9 083 4 476
Вплив зміни валютних курсів на залиш ок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1 035 9 083

К ер івн и к  

Г оловний  бухгалтер

> (п ідпис)

А кн єв сь к и й  Ю рій  П етровим 

А ндрєєва Т ет я н а  Ю ріївн а



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Бахмутский Аграрньїі- Союз»

Дата (рік, місяць, 
число) 

за ЄДРПОУ

Коди
2019 01 01

25099117

Звіт про власний капітал 
за 2018 рік

Форма № 4 Код заДКУД 1801005

С таття Код
р яд ка

Зареєст
рований

(п ай ови й )
к ап італ

К ап італ
У

д О О Ц І Н К

ах

Д од ат
кови й

к ап іт ал

Р езер
вний

к ап італ

Н ероз
поділе

ний
п ри буток
(н еп окри

ти й
збиток)

Н еоила-
чений

к ап іт ал

В илу
чений

к ап італ
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 -72 796 418 5 402 375 475 614
Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок 
на початок року 4095 20 72 796 418 5 402 375 475 614

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 (8 442) (8 442)

Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110 ?
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112

Накопичені курсові 
різниці 4113

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу

4205

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 4

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215

Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних (цільових) 
фондів

4220

Сума чистого прибутку 
на матеріальне 

| заохочення
4225



Внески учасників : 
Внески до капіталу

4240

Погашення
заборгованості з капіталу 4245

Вилучення к ап італу : 
Викуп акцій (часток) 4260

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270

Вилучення частки в 
капіталі 4275

Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280

Інші зміни в капіталі 4290 -

Придбання(продаж) 
неконтрольованої частки 
в дочірньому 
підприємстві

4291

Разом змін у капіталі 4295 - (8 442) (8 442)
Залишок на кінець року 4300 20 72 796 418 5 392 454 467 172

К ер івн и к  

Головний бухгалтер

Л к н єв с ьк и й  Ю рій  П етрович  

А ндрєєва Т е т я н а  Ю ріївн а



наказом  М ін істер ств а  ф ін ан сів  У країни
в ід  2 9  л и стоп ад а  2 0 0 0  р N  3 02
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
в ід  2 8  ж овтня 2 0 0 3  р. N  6 0 2 )

Дата /рік, місяць, число/
Підприємство Приватне акціонерне торвариство "Бахмутский Аграрний Союз"______________________________________________  за ЄДРПОУ
Територія ДОНЕЦЬКА___________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ
Орган державного управління Міністерство аграрної політики України___________________________________________________  за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство______________________________________________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності Розведена свиней__________________________________________________________________________  за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 рік

Форма N 5 Код за ДКУД

1. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

амортизації
зарік

Зтре.ц від 
зменшення 

корисності за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна 
(переоці

нена) вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоці

неної)
вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоці

нена)
вартість

накопичена
амортизація

первісної 
(переоці

неної) вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоці

нена)
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними ресурсами 010

Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об’єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070 447 418 58 44 505 462
Разом 080 447 418 58 44 505 462
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 
вартість створених підприємством нематеріальних активів 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існус обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

____________К О Д И __________
2018 | 12 | 31
____________ 25099117___________
___________ 1420986200__________

1064

230
01.46

1801008



Інші зміни за рік Залишок на кінеш. у тому числі

Груни основних засобів
Код

рялка
первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

Надійшло за 
рік

первісної
(переоці

неної)
вартості

зносу

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

первісної
(переоці

неної)
вартості

зносу

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

одержані за 
фінансовою  

орендою

передані в оперативну 
оренду

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 153 514 82 823 1296 6 077 154810 88 900

Машини та обладнання 130 38 522 33 613 953 356 338 1 656 14 - 39 133 34 931

Транспортні засоби 140 23 054 21 267 1 072 751 750 1 169 6 23 381 21 686 4 630 4 176

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 3 151 2 933 111 15 7 114 3 247 3 040

Тварини 160

Багаторічні насадження 170 36 22 1 - 36 23

Інші основні засоби 180 15 512 14 022 191 15512 14 213 15512 14213

Бібліотечні фонди ____ 190 9 *'■ 8 9 8

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220

Інвентарна тара 230

Предмети прокату 240

Інші необоротні матеріальні 
активи

250 1008 479 740 80 57 480 - 1668 902

Разом 260 234 797 155 159 4 181 1202 1152 9 696 20 0 237 796 163 703 20142 18389

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) ___________
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___________
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ___________
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  46 332
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) ___________

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) ___________

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________

Вартість основних засобів, що »з*ті в операційну оренду (267) 2 538
З рядка 360 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___________
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________
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Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3 432 4961
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 748 15

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 58
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 6 474

Інші 330
Разом 340 10 712 4976
З рядка 340 графа З

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код

рядка
Зарік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства ' 360 ’ ------- -
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380

акції 390 127 136
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420 127 136

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
про фінансовий стан) за собівартістю (421) 127 136

за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту Поточні фінансові інвестиції відображені:
про фінансовий стан) за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)



-3-----показника
Код

р я д ка
П о х о д и Витраіи

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 7 569 673
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460 267 247
Штрафи, пені, неустойки 470 16
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 
призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 І 079 4 920
у тому числі;
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X 1632
Б .  Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В . Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 X
Проценти 540 X
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 851
і  . і н ш і  милидИ і в п ір н ім

Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X 178
Інші доходи і витрати 630 201 5 794
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код
рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 64
Поточний рахунок у банку 650 971
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 1 035

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
про фінансовий стан)



____________ ^ .................... Кол рядка
залишок на початок

року нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

Використано у
звітному році

С торновано
невикористану суму 

у звітному році

Сума очікуваного
відшкодування витрат
іншою стороною, шо 
врахована при оцінці 

забезпечення

Залишок на 
кінець року

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язати. 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

VIII. Запаси

Найменування показника Код
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік

збільшення 
чистої вартості 

реалізації*
уцінка

і 2 • 3 4 5
Сировина і матеріали 800 1 557
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810

Паливо 820 873
Тара і тарні матеріали 830 36
Будівельні матеріали 840 309
Запасні частини 850 7 967
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 49 169
Поточні біологічні активи 870 188 853
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 416
Незавершене виробництво 890 -
Готова продукція 900 6 857
Товари 910
Разом 920 257 037

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код
рядка

Всього на 
кінець року

у т. ч. за строками нспогашення

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36 
місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940 15 791 6 250 1 673 7 868

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 69 272 4 901 - 64 371

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(95!)

(952)

18

50 272

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
Найменування показника Код Сума

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 256 697 рядка
переданих у переробку (922) 1 2 3
оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1632
переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному ропі 970

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

. . . .  Балансу запаси, призначені для продажу 
3 рядка 1200 графа 4 Балансу

(925)

(926)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 -

(Звіту про фінансовий стан)
'  визначається за п 28 І Іоложенкя (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
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Л о х іл  за  б у д ів ел ь н и м и  к онтр актам и за зв іт н и й  р ік 1110

Заб о р г о в а н іст ь  на к ін ец ь  зв іт н о г о  року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220
на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 1230
на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253



_____гтяменуваиня показника
Кол

рялка
Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 9 740
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на: 
будівництво об'єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317



X I V .  К і о л о г і м м і  а к т и в и

Групи
біологічних

активів

Кол
ряд
ка

Обліковуються чз первісною вартістю О блікітую іься за справедливою паріісгю
залишок на початок 

року надійшло 
Зв рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації 

за рік

ні раїи
нід змен

шення 
корис
ності

«ж оди 
від 

віднов
лення 
корис
ності

залишок на кінець
року

залишок
на

ночаїок
року

надійшло 
за рік

зміни 
вар гості 

за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року
первісна
варіїсть

накопи
чена

амор
тизація

первісна
вартісіь

накопи
чена

амор
тизація

первісна
вартісіь

макопи-
ченз

амор
тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 1?

Довгострокові біологічні 
активи -  усього 

в тому числі: 1410 49231 34847 28373 55705
робоча худоба 141 І - - - - - - - - - - - - * - -
продуктивна худоба 1412 49231 - 34847 28373 - - - * 55705 - - ~ - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - * - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інип довгосірокові 
біологічні активи 1415 . * _ _ _ _ _ _ _ _ _ . -

Поточні біологічні активи -  
усьої о 

в тому числі; і 426 15/062 х і 143591 і і 12 і 40 , . Х .4 188313 X
тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 1421 157062 X і 143591 1112140 X X 188513 X . _ -

біологічні акт иви в стані 
біологічних перетворень 

(крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X . .чк X

1423 - X - - X X - - X - - - - -

інші поточні біологічні 
активи 1424 X _ X X . _ X _ . - -

Разом 1430 206293 - 1178438 1140513 - - - - 244218 - - - - - у

Ь  рхдка 1430 графа 5 і графа 14 парі їсть біологічних акіивів. придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
Ь  рядка 1430 графа 6 і граіфа 16 залишкова наріість довгострокових біологічних акіивів. первісна варіїсть (1432) 204

поточних біологічних акіивів і справедлива вар ііс іь  біологічних акіивів.
утрачених унаслідок надзвичайних подій 

Ь  рхдка 1430 графа 11 і графа 1? балансова вартість біологічних активів, щ одо яких існують передбачені (1433)
законодавством обмеження права власності



1 Іайм енування пок азн и к а
К о д

рядка

В ар тість
п ер в існ о го
визнанн я

В и т р а т и .
пов’язані з  

б іо л о гіч н и м и  
п ер ет в о
рен н ям и

Р е з у л ь т а т -  в іл  п е р в і с н о г о  

визнання
У ц ін к а

В иручка в ід  
р еал ізац ії

С об ів ар т іст ь
р еа л іза ц ії

«Р інансоний р езул ьтат  
(п р и бут ок  + , зб и т о к  -)  в ід

ДОХІД витрати р еал ізац ії

первісного 
визнання та 
реалізації

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1500 (  ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 (  ) ( ) ( )

зних:
пшениця 1511 (  ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )

соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
-усь іл о  ' .. .

1520 ( ) ( ) 140 -140

у тому числі:
приріст живої м а си  - усього 1530 ( ) ( )

з нього:
великої рогатої худоби 1531 ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) 367231 536 862 30 369 30 369

молоко 1533 ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) 140 -140
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( )

1539 ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - 
разом

1540 ( ) ( )
/  1 4 0 / (140)

Керівник Акнєвськнй Юрій Петрович 

Головний бухгалтер Андрссва Тетяна Юріївна



Звіт про управління
(КВІТ К Е Р ІВ Н И Ц ТВ А )

Приватне акціонерне товариство «Бахмутский Аграрньїй Союз»

Скорочене найменування: ПрАТ «БАС»

ЄДРПОУ: 25099117

ІПН: 250991105314

Адреса державної реєстрації'.

84573, Донецька обл., Бахмутський район, с.Новолуганське.
А

Підприємство здійснює господарську діяльность за видами згідно КВЕД:

Код КВЕД 01.46 Розведення свиней (основний);
Код КВЕД 01.63 Післяурожайн і діяльність;
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;
Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.32 Оптова торгів.; я м'ясом і м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізовс.на оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торі івля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах;
Код КВЕД 49.41 Вантажний ав- омобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 77.31 Надання в ореаду сільськогосподарських машин і устаткування.

КомбікормовиіО*е̂  Свянарство І З̂абійнш̂ дех] Днш]
а

| _ Ш _  завод]

4 4 -
Станція

1
Племінна І

штучного
зягпгіпттлния ферма

1Г
Промисловий комплекс

— я — І
Відгодівля і



ПрАТ “Бахмутский Аграрний Сою з” має власні виробничі потужності :

а) за адресою - Донецька область, Бахму ський район с. Новолуганське Земель

Д ІЛ Я Н К И  -  108,73 Га ( державний акт на право п о с ій н о го  користування землею П -  ДН 007421 від 

02.08 .і999р  ), на яких розташований цілісний майновий комплекс по відтворенню 

та вирощуванню свиней -  приміщення площею 137 143,88 К В .М . (укомплектований

обладнанням фірми «ВІ£ О ійсЬ тап»), Гаражі, ОЧИСНІ СПОруДИ, Та ІНІПЄ.

б) за адресою - Донецька область, Бахму гський район с. Бахмутське

Цех з виробництва комбікормів який включає: лінію з виробництва комбікормів 

«Неет Ног8І» потужністю 50 тис. т. на р к, комплекс прийомки мучнистої та 

зернової сировини -1017,25 кв.м ., склад тарних вантажів -2319,8кв.м., склад 

підлогового зберігання сировини-1310,; кв.м.

Орендовані виробничі потужності:

а) за адресою - Донецька область, Бахму гський район с. Новолуганське - 

лабораторія виробничого корпусу очиснтх споруд -  81,89 м.кв. Орендодавець 

Новолуганська сільська рада ( код ЄДР1 ЮУ 04342358), договір оренди № 1/0388 

від 09.12.2010р.

б) за адресою - Донецька область, Бахмугський район с. Бахмутське - комплекс 

споруд 6932,5 кв.м., який включає також зерносховища на 30 тис.тн. одночасного 

зберігання. Орендодавець ПАТ «Артемівський комбікормовий завод» ( код 

ЄДРПОУ 00688054), договір оренди № ) 506 від 02.12.2002р.

 ____ я
Опис діяльності П рАТ «БАС»

ПрАТ «Бахмутский Аграрний Сою:» є одним з найбільших підприємств 

промислового свинарства в Україні. За даними Асоціації свинарів України (АСУ) 

за підсумками 2017 року ПрАТ «Бахмутский Аграрний Союз» увійшло в топ 

найбільших виробників свинини.



Рейтинг найбільших підприєл/ ств промислового свинарства в Україні (дані АСУ)

Назва господарства) Область

<і

Маточне 
поголів'я 
станом на
1.01.18 р.,

голів

Загальне 
поголів'я 
станом на
1.01.18 р.,

голів

Об’єм 
проданоі/переданої 

на переробку 
свинини у живій вазі 

за 2017 р., тонн
1 ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Донецька 24709 295294 57406,7
2 / А ч  

ІйГ у і
ТзОВ «Даноша» Івано-Франківська 14000 174500 53400,0

3 С$) СП ТОВ яНива 
Переяславщини»

київська 13400 194500 30735,0

4 ТОВ «НВП 
Глобинський 

свинокомллекс»

Полтавська 12500 154300 34000,0

5 ПАП
«Агропродсервіс»

Тернопільська 10200 123800 26800,0

б (Ж ПАТ «Бахмутський 
аграрний союз »

Донецько 6870 90032 15593,0

Впровадження найсучасніших технологій, а також висока генетика 

вирощуваних тварин дозволяють отримувати виробничі показники на рівні
і

середньоєвропейських. Компанія виробляє в рік біля 16 тис.тонн високоякісної 

свинини живою вагою під торговою маркою «Бахмутм’ясо».

ПрАТ «Бахмутский Аграрний Союз» здійснює вирощування різноманітних 

порід свиней переважно м’ясних, а саме: Велика Біла, Ландрас, П’єтрен, Дюрок 

(датська селекція: Велика Біла х Ландрас = Р 1, угорська селекція = Велика Біла х 

Ландрас х П’єтрен = трьох порщна м’ясна, Велика Біла х Ландрас х П’єтрен х 

Дюрок = чотирьох порідна м ’ясна).

Особливістю ПрАТ «Бахмутский Аграрний Союз» є те, що він має статус 

племінного заводу та здійснює виведення порід свиней з покращеними м’ясними 

характеристиками.

За результатами багаторічної творчої селекційної роботи колективом вчених 

Інституту свинарства ім. Кваснтцького НААН та фахівців племінного заводу 

ПрАТ "Бахмутский Аграрний ( оюз" було виведено новий заводський тип свиней 

у Великій Білій породі з поліпи еними м'ясними якостями - «Бахмутський», який 

був затверджений наказом № 7 /73 Міністерства Аграрної Політики і



Продовольства України та Національної1 Академії Аграрних Наук України 15 

березня 2011 року. Свині даного типу ск іадають близько 90% поголів’я, що 

вирощується та реалізується переробник ам та кінцевим споживачам продукції.

Технології утримання та годування застосовані на підприємстві, направлені 

на досягнення основної цілі - максимальної економічної ефективності 

виробництва. Для цього в господарстві впроваджуються найсучасніші досягнення 

в області годування тварин, зокрема унікальні для України технології сухого и 

рідкого годування, на основі компьютерйзованної сенсорної автоматики компанії 

ВІ£ Оиісінпап. *

В и м о г и  т е х н о л о г і ї  г о д ів л і  у  с у ч а с н о м у  і н т е н с и в н о м у  с в и н а р с т в і  с т о с у ю т ь с я ,

насамперед, якості кормів: вони мають бути не тільки збалансовані за

поживністю та складом, а й відповідати 1 ігієнічним стандартам. Тому дуже

важливо контролювати кожен етап створення комбікормів, починаючи з вибору
*

сировини. ПрАТ "Бахмутский Аграрник Союз" має власний цех з виробництва 

комбікормів, що гарантує впевненість у зисокій якості основної складової 

успішного вирощування свиней. Комбікормовий завод має потужність 50 тис. 

тонн комбікормів на рік, що повністю забезпечує потреби тваринництва. 

Виробництво укомплектовано сучасним обладнанням фірми «НеешНогзі» 

(Голландія) і має в своєму складі елеватбрні ємності для зберігання сировини 

загальним обсягом 30 тис. тонн. Ведеться постійна робота по удосконаленню 

рецептур комбікормів із застосуванням комп’ютерних оптимізаторів, направлена

на подальше покращення коефіцієнта конверсії корму та скороченням строку
*

утримання.

ПрАТ "Бахмутский Аграрний Союз" орієнтований на збільшення обсягів 

виробництва, освоєння найсучасніших технологій, що дозволять виробляти 

продукцію найвищої якості з мінімальне можливими витратами.



Опис продукції П рАТ «БАС»

Основним напрямком реал:зації є постачання свиней живою вагою, а саме 

«Бахмутського» типу свиней, як і відносяться до свиней «першої категорії- 

екстра». Даний тип свиней належить до породи Велика Біла, має покращені 

м’ясні характеристики, що надає якісну перевагу продукціїї. Свині першої 

категорії компанії -  свині високоякісної селекції вагою 105-115 кг, товщиною 

шпику менше 2 см та високою якістю м’язової маси . Відповідно свині 

«Бахмутського» типу мають унікальні характеристики, чим відрізняються від 

свиней першої категорії інших компаній на ринку України.

Крім першої категорії БАС-реалізує свиней другої, третьої та четвертої 

категорій, але їх частка є незначною.

%
Додатково підприємство рк алізує м’ясопродукцію з власних свиней в 

невеликому об’ємі. Інші види р :алізації носять непостійний характер.

Комбікормовий цех повніс по забезпечує потреби власного свинарства в 

комбікормах, а також надає пос іуги з виробництва кормів та зберігання 

сировини.



Аналіз фінансових показників діяльності

П рАТ "Бахмутский Аграрний Союз"в 2018році
> 1

Зростання валюти балансу склало 16 256 тис.грн (більше на 2,7% 

внаслідок збільшення поточних зобов'язань на 24 698 тис.грн. При цьом> 

сума власного капіталу зменшилася на суму збитку підприємства в звітному 

періоді (- 8 442 тис.грн).
І

За 2018 рік активи збільшилися за такими статтями:
і»

• Біологічні активи (основне та потсчне поголів'я свиней) на 37 925 тис.грн;
г

•Дебіторська заборгованість на 2 460 тис.грн;
' £

За 2018 рік активи зменшилися за такими статтями:

•Запаси на 14 905 тис.грн;

•Грошові кошти на банківських рахунках на 8 002 тис.грн.

Слід зазначити, що відбулося збільшення саме оборотних активів, 

коефіцієнт поточної ліквідності ск'іав 2,5 (при нормі 1,5), що свідчить про 

фінансову стабільність підприємства.

Загальний обсяг зобов'язань склав 23,2% активів підприємства, що 

характеризує структуру балансу як стабільну.

Аналізуючи реалізацію основної продукції в 2018 році, можна помітити 

збільшення фізичного обсягу реалізації на 2,4%, при цьому чистий дохід від 

реалізації основної продукції збільшився на 57 824 тис.грн, що становить 

11,7%.

Фінансовий результат в 2018 році склав -  8 442 тьіс.грн. збитку, що в 

порівнянні з фінансовим результатом 2017 року менше на 128%.



Ризики діяльності ПрА Т «БАС»

Підприємству доводиться працювати в екстремальних умовах. План 

виживання постійно коригується залежно від обставин.

В Україні склалася критична епідеміологічна ситуація зі спалахами захворювання 

АЧС. В 2018 році зафіксоване- 145 випадків. Крім можливої втрати поголів’я 

існує небезпека карантинного закриття територій, а внаслідок -  порушення 

товарообігу. Саме тому ПрА' ' "Бахмутский Аграрний Союз" витрачає значні 

кошти на посилення заходів ветеринарно-епідеміологічної захисту для 

забезпечення епізоотичного благополуччя свинопоголів’я.

Корми в свинарстві відносяться до числа головних сировинних ресурсів. Якість

комбікормів, своєчасна поста зка, належне зберігання, правильне складання
)

раціону прямо відображаються на якості продукції. ПрАТ "Бахмутский Аграрний 

Союз" забеспечує достатню кількість сировини для бесперервного виробництва 

високоякісних комбікормів, що доволі складно в умовах значного скорочення 

внаслідок проведення АТО земельних площ, що обробляються. Коливання цін на 

ринках зерна та свинини відчутно впливають на рентабельність нашого 

свинарського бізнесу.

Внаслідок розташування підприємства на лінії зіткнення збройних формувань
і

працівники та майно підприємі тва постійно перебувають під загрозою загибелі і 

знищення відповідно. В даний час ПрАТ "Бахмутский Аграрний Союз" - це 

єдиний і безпрецедентний пршелад збереження активів такого масштабу і такої 

виробничо-технологічної складності в «гарячій точці» АТО. Адміністрація 

вживає всіх необхідних заходів для збереження активів і колективу підприємства, 

продовження виробничо-господарської діяльності.

Основним завданням на ’.019 рік є забезпечення стабільності і стійкості 

функціонування бізнесу на і ті триваючої фінансово-економічної рецесії та 

глибокої військово-політичної кризи в Україні, а також максимально можливе 

збереження всіх активів, профе ;ійного трудового колективу.



Інформація про кодекс корпоративного управління
ї

I. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом 

корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного : аконодавства України, Товариство не 

зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.ЗЗ Закону
і

України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) 

корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 

загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Бахмутский 

Аграрний Союз" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку 

з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодек(ом корпоративного управління фондової
*

біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного 

управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акці' ПрАТ «БАС» на фондових біржах не 

торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У 

зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інсЬормацію про практику корпоративного 

управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи 

корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за 

посиланням Ннр://Ьаз.ргаі.иа/. Будь-яка інша практика корпоративного управління 

не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного 

управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу 

корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного 

управління інших підприємств, установ, організацій.



Інформацію про загальні збори акціонерів

ЗО квітня 2018 року були п юведені річні загальні збори акціонерів (далі -  
Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 57,5%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту робот 
Загальних зборів акціонерів Пр \Т  «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ».

Прийняте рішення:
1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Т.Ю.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук О.Л.
3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрА' 

«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням 
Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договор' 
№ 021-ЕР від 01.04.2017р. ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконанні 
функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрА" 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ»:

- Доповідачам з 1 питання -  до 5 хвилин;
- Доповідачам з 2-10 питання -  до 10 хвилин;
- відповіді на питання і препозиції -  до 3 хвилин.
- Голосування з питань № 1-10 проводиться за принципом одна голосуюч: 

акція надає акціонеру один голсс.
Голосування з питань № 1-Ю проводиться з використанням бюлетенів дл5 

голосування.

Питання 2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово 
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення зг 
наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльност 
Товариства у 2018 році.

Прийняте рішення:
1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 
СОЮЗ» за 2017 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» у 2018 році в редакції, запропонованій Генеральним 
директором Товариства.

Питання 3. Затвердження,річного звіту Товариства за 2017рік, у тому числі 
фінансової звітності та балансу Товариства за 2017рік.

Прийняте рішення:



Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКП 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» про результати роботи за 2017 рік і річну фінансої 
звітність ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» за 2017 рік, у т.ч. балаї 
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ ССЮЗ» за 2017 рік.

Пит ання 4. Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками робот 
за 2017 рік.

Прийняте рішення:
Прибутки звітного періоду у сумі 29 585 тис. грн., отримані за результатамр 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік розподілити таки\ 
чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу (1479 тис. грн.), 95% - 
на розвиток Товариства. Нерозподілений прибуток на 31.12.2017 року у сумі 
400 896 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Питання 5. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2018 
році.

Прийняте рішення:
Відрахування з чистого прибутку ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 

СОЮЗ» за 2018 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 
2018 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного 
капіталу, 95% - на розвиток Товариства.

Питання 6. Розгляд висновків незалежного аудитора за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами йсго розгляду.

Прийняте рішення:
Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 

СОЮЗ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2017 року, який 
здійснений ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУ ДИТ».

Питання 7. Внесення змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 
СОЮЗ», у зв’язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог 
Закону України^«Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ)*, шляхом викладення Статуту у новій 
редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 
СОЮЗ». Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту 
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ».

Прийняте рішення:
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства:
1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ», шляхом викладення його у новій 
редакції.

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» у новій редакції.



3. Доручити керівнику ві конавчого органу підписати Статут Приватного 
акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» у новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином 
особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного 
товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» у новій редакції в порядку та 
в строки, передбачені чинним законодавством України.

Питання 8. Внесення м ін  до внутрішніх Положень Товариства -  
«Положення про Загальні збор і акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ», «Положення про виконавчий орган 
Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ», у 
зв’язку з необхідністю п р и в е д е н н я  Положень у відповідність до Статуту та 
Закону України «Про акціонер іі товариства», шляхом затвердження положень в 
новій редакції.

Прийняте рішення:
З метою приведення у відповідність до Статуту та чинного законодавства, 

внести зміни до внутрішніх положень Товариства - «Положення про Загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ», «Положення про виконавчий орган Приватного 
акціонерного товариства «Б \ХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ», шляхом 
затвердження положень в новій редакції.

Питання 9. Про попередні надання згоди на вчинення значних правочинів.
Прийняте рішення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної 

господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не 
виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних 
договорів та/або внесенням і мін до умов кредитних договорів, укладених 
Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та 
майнових порук, договорів згстави/іпотеки, договорів позики, в тому числі 
співробітникам Товариства, юставки, укладення договорів придбання та 
відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого 
рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів 
придбання/продажу сировині-, матеріалів, товарів* робіт, послуг тощо, 
правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших 
господарських договорів, за які ми Товариство виступає чи буде виступати будь- 
якою із сторін, граничною сукупною вартістю 295 000 000, 00 (двісті дев’яносто 
п’ять мільйонів) гривень, пзи цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової 
вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань 
курсу гривні до іноземних валют.



2. Уповноважити Генерального директора Товариства Акнєвського Ю.П. аб 
особу, яка виконує його обов’язки, дбо іншу особу, уповноважену на г 
довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одногс 
року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариств 
здійснювати всі необхідні дії щодо гчинення від імені Товариства значни 
правочинів.

Питання 10. Схвалення вчинених протягом 2017 року ПрА! 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» правочинів.

Прийняте рішення:
1. «Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 

«ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька 
область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, 
будинок 2) договір № 0264 від 02.02.2017 р. про поставку товарів виробничо- 
технічного характеру на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

2. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька 
область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, 
будинок 2) договір № 0347 від 03.07.2017р. купівлі-продажу 
сільськогосподарської продукції (пшенї ця) на загальну суму 30 000 000,00 грн. 
(тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

3. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька 
область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, 
будинок 2) договір № 0348 від 03.07.2017р. купівлі-продажу 
сільськогосподарської продукції (ячмінь) на загальну суму 30 000 000,00 грн. 
(тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

4. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька 
обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0349 від 
04.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (шрот 
соняшниковий) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

5. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька 
обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0375 від 
22.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (овес) на загальну 
суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 
31.12.2017р.

6. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька 
обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0389 від



10.08.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (жито) на загальну 
суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії де 
31.12.2017 р.

7. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОЕ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за* ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька 
обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0448 від 
10.11.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (кукурудза) на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.

8. Схвалити укладений Пр/іТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ПрАТ 
«ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 30492941, 
місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський район, село Діанівка, вул. Миру, 
будинок 1 А) договір № 0401 в д 11.04.2017р. купівлі-продажу м'ясопродукції на 
загальну суму 140 000,00 грн. (:то сорок тисяч гривень 00 копійок), терміном дії 
доЗІ .  12.2017р.

9. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10А) договір № 0427 від 
01.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (макуха соєва) на 
загальну суму ЗО 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2018 р.

10. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ. 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10 А) договір № 0479 від 
27.11.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (жмих соєвий) на 
загальну суму 30 000 000,00, грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2018 р.

11. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ПП 
«Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження:
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, 
будинок 1) договір № 0251 від 24.01.2017р. купівлі-продажу
сільськогосподарської продукц ї (ячмінь) на загальну суму 3 000 000,00 грн. (три 
мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

12. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ПП 
«Золотий Колос» (код ;а ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження:
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, 
будинок 1) договір № 0334 від 12.06.2017р. купівлі-продажу
сільськогосподарської продукц ї (пшениця) на загальну суму 25 000 000,00 грн. 
(двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

13. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ПП 
«Золотий Колос» (код ;а ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження:
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, 
будинок 1) договір № 0335 від 12.06.2017р. купівлі-продажу



сільськогосподарської продукції (жиго) на загальну суму 25 000 000,00 грь 
(двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

14. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ПГ 
«Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова
будинок 1) договір № 0430 ; від 17.10.2017р. купівлі-продаж)
сільськогосподарської продукції (кукур; дза) на загальну суму 30 000 000,00 грн 
(тридцять мільйонів гривень 00 копійок); терміном дії до 31.12.2018 р.

15. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з 
ПрАТ «ЮГ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька 
область, Нікольський район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) договір № 0350 від 
03.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (пшениця) на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.»

16. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з 
ПрАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 30492941, 
місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський район, село Діанівка, вул. Миру, 
будинок 1 А) договір № 0325 від 0/ .04.2017р. про переробку сировини на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.

17. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження:
Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, 
буд. 10) договір № 0276 від 06.03.2017р. поставки (свиней живою вагою) на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.

18. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за 6ДРПОУ 38743352, місцезнаходження:
Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, 
буд. 10) договір № 0355 від 10.07.2017р. поставки (свиней живою вагою) на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.

19. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за 6ДРПОУ 38743352, місцезнаходження:
Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, 
буд. 10) договір № 0440 від 26.10.2017р. поставки (свиней живою вагою) на 
загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2017 р.

20. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження:
Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, 
буд. 10) договір № 0475 від 15.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) на



загальну суму ЗО 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійої 
терміном дії до 31.12.2017 р.

21. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТС 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обд 
Богодухівський район, місто Б< годухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 02( 
від 20.02.2017р. поставки (свииіей живою вагою) на загальну суму 30 000 000,( 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

22. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТО 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл 
Богодухівський район, місто Бс годухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 03С 
від 07.04.2017р. поставки (свиі ей живою вагою) на загальну суму 30 000 000,0 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

23. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОІ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл 
Богодухівський район, місто Бс годухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 032 
від 19.05.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,0' 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

24. Схвалити укладений П] АТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОЇ 
«МК М’ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл. 
Богодухівський район, місто Бсгодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 033‘ 
від 22.06.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,0( 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

25. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОЕ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл. 
Богодухівський район, місто Бс годухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 038С 
від 19.07.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму ЗО 000 000,00 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

26. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Бсгодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0400 
від 17.08.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

27. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М’ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Бо,годухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0410 
від 14.09.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

28. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Бсгодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0433 
від 10.10.2017р. поставки (свиі ей живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.



29. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОЇ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл. 
Богодухівський район, місто Богодухів, зул. Підлісна, будинок 2) договір № 044  ̂
від 06.11.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,()( 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

30. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОЕ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл. 
Богодухівський район, місто Богодухів, зул. Підлісна, будинок 2) договір № 046С 
від 07.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,ОС 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 коп'йок), терміном дії до 31.12.2017 р.

31. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0476 
від 28.12.2017р. поставки (свиней живо о вагою) на загальну суму 30 000 000,00 
грн. (тридцять мільйонів гривень 00 коп йок), терміном дії до 31.12.2018 р.

32. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, 
місцезнаходження: Харківська обл., X; рківський район, селище Докучаєвське, 
вул. Тваринницька, будинок 10) договір N° 0259 від 12.01.2017р. поставки (свиней 
живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

33. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, 
місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, 
вул. Тваринницька, будинок 10) договір № 0301 від 11.04.2017р. поставки (свиней 
живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

34. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, 
місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, 
вул. Тваринницька, будинок 10) договір N° 0343 від 29.06.2017р. поставки (свиней 
живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.

35. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, 
місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, 
вул. Тваринницька, будинок 10) договір N° 0439 від 28.09.2017р. поставки (свиней 
живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 
00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.».

Питання 11. Внесення змін до переліку видів економічної діяльності 
Товариства.

Прийняте рішення:



1. В н е с т и  з м і н и  д о  п е р е  п ік у  в и д і в  е к о н о м і ч н о ї  Д ІЯ Л ЬН О С ТІ ТоварИСТЕ 
ш л я х о м  в к л ю ч е н н я  д о  п е р е л і к у  н а с т у п н и х  в и д ів :

Код КВЕД 01.63 Після урожайна діяльність;
Код КВЕД 49.41 Ван гажни і автомобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин 

устаткування».
2. Викласти перелік видів економічної діяльності Товариства в наступної^ 

порядку:
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней (основний);
Код КВЕД 01.63 Післяуроя айна діяльність;
Код КВЕД 10.11 Виробний гво м'яса;
Код КВЕД 10.13 Виробний гво м'ясних продуктів;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуютьс 

на фермах;
Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціал зована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазина 

переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 

спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 77.31 Надагня в оренду сільськогосподарських машин 

устаткування.

Питання 12. Надання поава першого підпису Виконавчому директору 
Товариства.

Прийняте рішення:
Надати право першого підпису усіх фінансових, бухгалтерських, облікових, 

організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських документів та 
договорів, Виконавчому директору Товариства, Акнєвській Тетяні Миколаївні 
(ідентифікаційний код платника податків 2326620323).

Питання 13. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення:
1. У зв’язку з внесенням змін до переліку видів економічної діяльності, 

доручити Генеральному директору або уповноваженій ним відповідним чином 
особі, забезпечити державну неєстрацію змін до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі оридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, щодо переліку видів економічної діяльності 
Товариства.



2. Доручити Генеральному директору або уповноваженій ним відповідний 
чином особі, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей, що містятьс: 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців т; 
громадських формувань, щодо включення відомостей про Виконавчою 
директора Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІГ 
СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099] 17), Акнєвську Тетяну Миколаївну 
(ідентифікаційний код платника податків 2326620323), як про особу, що має 
право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі 
підписувати договори, без обмежень щодо представництва від імені Товариства.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та 
не проводилися.

IV . Ін ф о р м ац ія  про  н агл я д о в у  р а д у  т а  к о л ег іа л ь н и й  ви к о н авч и й
о р ган  Т о в ар и с тв а

Згідно з ч. 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», а також 
відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» не створювалась (відсутня).

Згідно ч. З статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», 
а також  відповідно до чинної редакції Статуту Товариства 
ПРАВЛІННЯ є одноосібним виконавчим органом ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» 
(генеральний директор).

Генеральним директором Товарисгва є Акнєвський Юрій Петрович, обраний 
на посаду 26.04.2011 (протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2011 № 
1/2011), безстроково.

VI. П ерелік  осіб , які прям о або опосередковано  є власникам и
значного  пакета акцій

Власник значного пакета акцій (пакет із 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства) -  громадянин України Мкртчан Олег 
Артушевич володіє 85 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 
42,5% статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій (ш кет із 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства) -  громадянин України Тарута Сергій 
Олексійович володіє 57 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 
28,5% статутного капіталу.



Власник значного пакета ікцій (пакет із 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товаристві) — громадянин України Акнєвський Юрій 
Петрович володіє 30 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 15% 
статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій (пакет із 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства) -  громадянка України Гайдук Олена 
Володимирівна володіє 28 штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 14% статутного капітал/.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інф орм ація  про обм еж ення прав участі та  голосування  акціонерів
на за альних зборах акц іонерів  Т овариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, 
загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» складає 200 штук, що 
становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Жодних обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних 
зборах емітентів немає.

VIII. П орядок призначення та  звільнення посадових  осіб 
Т овариства

Згідно з ч. 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», а також 
відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» не створює апась (відсутня).

Відповідно до питання 9 порядку денного протоколу річних загальних зборів 
акціонерів Товариства від 30 95.2017 № 1/2017 повноваження РЕВІЗОРА 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЬІЙ СОЮЗ» припинено у зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту 
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАІ НЬІЙ СОЮЗ» та відсутністю посади ревізора в 
Товаристві.

Відповідно до пункту 10.’. Статуту Товариства виконавчим органом, який 
здійснює управління поточною) діяльністю Товариства, є Генеральний директор 
Товариства, який діє одноосібно на основі єдиноначальності. Генеральний 
директор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.



До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питані 
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, іц 
належать до виключної компетенції Зага льних зборів.

Порядок обрання, організації роботи та компетенція виконавчого орган; 
Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом ті 

Положенням про виконавчий орган Товариства, яке затверджується Загальним! 
зборами акціонерів Товариства та відписується Генеральним директором 
Товариства.

На підставі пункту 10.2. Стат>гу Товариства Генеральний директор 
Товариства підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. 
Генеральний директор діє від імен! Товариства у межах, встановлених 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий 
орган.

Пунктом 10.3. Статуту Товарі ства передбачено, що Генеральним 
директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
цивільну дієздатність.

Згідно з пунктом 10.11. Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 
СОЮЗ» підстави припинення повноважень Генерального директора 
встановлюються законом, Статутом, та контрактом, укладеним з Генеральним 
директором.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у випадку:
- не дотримування вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів 

Товариства;
- завдання Товариству своїми діями (бездіяльністю) збитків;
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це за два тижні;
- в разі неможливості виконання обєв'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків 
Генерального директора;

- в інших випадках, передбачених законодавством України та контрактом, 
укладеним з Генеральним директором.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

Відповідно до пункту 10.4. Статуту Товариства права та обов'язки 
Генерального директора Товариства визначаються законодавством, цим 
Статутом, положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що 
укладається з ним. Від імені товариства контракт підписує особа, уповноважена 
на таке підписання Загальними зборами акціонер.

Порядок прийняття рішень Генеральним директором Товариства 
встановлюється Статутом та Положен :ям про виконавчий орган (пункт 10.5. 
Статуту Товариства).

Згідно із пунктом 10.6. Статут) ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЬІЙ 
СОЮЗ» Генеральний директор організо ує роботу Товариства.



Рішення Генеральним директором приймаються одноособово 
оформлюються в необхідни : випадках наказами або розпорядження!)
Представник профспілкового а зо іншого уповноваженого трудовим колектив- 
органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, м 
право бути присутнім при прийнятті рішень Генеральним директором (пун 
10.7. Статуту Товариства).

На підставі пункту 10.8. Статуту Товариства накази або розпоряджен 
підписуються Г енеральним директором та надаються за вимогою д. 
ознайомлення акціонеру (чи його представнику), представнику профспілкової 
чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підпис; 
колективний договір від імені трудового колективу.

Керуючись пунктом 10.9 Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНБ1 
СОЮЗ» Генеральний директор в межах наданих йому повноважень має право бе 
довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтерес 
Товариства, вчиняти правочинц від імені Товариства, видавати накази та дават 
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Генеральний директор /згоджує із Загальними зборами акціонері 
Товариства укладання договорі в і угод на суму коли ринкова вартість майна аб< 
послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десять) відсотків вартості активів з; 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до пункту 10.10. Статуту Товариства право першого підпису усі> 
фінансових, бухгалтерських, облікових, організаційно-розпорядчих т £ 
адміністративно-господарських документів належить Генеральному директору та 
Виконавчому директору Товариства. Виконавчий директор має право без 
довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, 
визначеної цим Статутом. Відомості про особу, яка займає посаду Виконавчого 
директора, вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, як особи, що має право вчиняти дії 
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. 
Повноваження особи, яка займає посаду Виконавчого директора, щодо права 
здійснення без довіреності юридичних дій від імені Товариства підтверджуються 
рішенням Загальних зборів акціонерів.




