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Адресат :

        Звіт  незалежного  аудитора  призначається   для   Керівництва  ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ  АГРАРНЫЙ  СОЮЗ»  (ПрАТ  «БАС»),
фінансовий  звіт якого перевіряється 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  АГРАРНЫЙ  СОЮЗ»,  скорочено  ПрАТ  «БАС»  (код за
ЄДРПОУ  25099117;  юридична  адреса  Україна,  84573,  cел.  НОВОЛУГАНСЬКЕ,  Бахмутський
район Донецька обл.;) (далі Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на
31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про
рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, а
також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик
та іншої пояснювальної інформації.

             На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для
думки  із  застереженням»,    фінансова  звітність,  що додається,  відображає  достовірно,  в  усіх
суттєвих  аспектах,   фінансовий  стан ПРИВАТНОГО    АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»  на 31 грудня 2019 р., та її  фінансові результати і грошові
потоки за  рік,  що закінчився  зазначеною датою,  відповідно до П(С)БО та  відповідає  вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №
996-ХІV щодо складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит відповідно до вимог  Міжнародних стандартів аудиту («МСА» видання
2016-17 року) прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати
України  № 361 від 08.06.2018 року.

Складання  аудиторського  висновку   щодо  повного  комплекту  фінансової  звітності
регламентується  МСА  №700  «Формулювання  думки  та  складання  звіту  щодо  фінансової
звітності», МСА №701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного
аудитора»,  МСА  №705  «Модифікації  думки  у  звіті  незалежного  аудитора»,  МСА  №706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за  аудит  фінансової  звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до



ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»   згідно
з   Кодексом  етики  професійних  бухгалтерів,  затвердженого  Радою з  Міжнародних  стандартів
етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до
нашого аудиту  фінансової звітності, а також дотримувались інших  обов’язків 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.

Підприємство  не здійснило переоцінку основних засобів, незважаючи на наявність  у їх
складі повністю  зношених,  первісна  вартість  яких  становить  63 884 тис. грн., та складає 26,32
% від загальної первісної  вартості  основних засобів,  що враховуються на балансі  або 11,04 %
загальної  вартості  усіх  активів.  Ми не  мали  можливості  визначити  їх  вартість  за  допомогою
альтернативних процедур. Відповідно, ми не мали можливості визначити необхідність проведення
коригувань в фінансовій звітності та визначення їх розміру. 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, були
найбільш значущими для нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ми визначили,
що відсутні ключові питання 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 30
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. 

Вплив  економічної  кризи  та  політичної  нестабільності,  які  тривають  в  Україні,  а  також  їхнє
остаточне  врегулювання  неможливо  передбачити  з  достатньою  вірогідністю  і  вони  можуть
негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

     Світова  пандемія  короновірусної  хвороби  (COVID-19)  через  вірус  SARS-COV-2  та
запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих
на  протидію  її  подальшого  поширення  в  Україні,  зумовили  виникнення  додаткових  ризиків
діяльності суб’єктів господарювання.

 Керівництво Товариства не ідентифікувало суттєвої невизначеності,  яка могла б поставити під
значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало
припущення  про  безперервність  функціонування  Товариства,  як  основи  для  обліку  під  час
підготовки  фінансових  звітів,  не  враховуючи  зростаючу  невизначеність  пов’язану  із  зміною
економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

 Суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок впливу пандемії COVID-19
та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у
фінансовій звітності  Товариства інформації  пов’язаної  з  відповідними обліковими оцінками ця
фінансова звітність не містить,  так як складена до настання цих подій.  Для багатьох суб’єктів
господарювання пандемія  COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів
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може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність. Прямий вплив може
проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни
очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості
тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання
витрат  чи  зниження  доходів  необхідності  перерахунку  забезпечень.  Нашу  думку  не  було
модифіковано щодо цього питання.

  ІНШІ  ПИТАННЯ

           Аудит  фінансової  звітності  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був проведений
іншим  аудитором  (ТОВ  «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА»  код  ЄДРПОУ 24165740;  Свідоцтво  №  4612
видане  Аудиторською  палатою  України24.04.2014р.;Місцезнаходження  ; Україна,  01135,  м.
Київ,вул. Дмитрівська ,буд. 96-98 оф.4). Аудитор висловив думку із застереженням.

  ІНША  ІНФОРМАЦІЯ

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

У  зв'язку  з  проведенням  нами  аудиту  фінансової  звітності,  нашим  обов'язком   є
ознайомлення з іншою інформацією і розгляд при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між
іншою інформацією та  фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і
чи не містить інша інформація інших можливих істотних спотворень.

Узгодженість  звіту про управління з фінансовою звітністю

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

Ми  ознайомилися з інформацією, що  представлена у Звіті про управління, та при  цьому
розглянули  її, на  наявність  суттєвої невідповідністі  між  звітом з  управління  та фінансовою
звітністю, та чи цей звіт з управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. На основі
проведених  нами аудиторських процедур, ми  доходимо  висновку, що фінансова та нефінансова
інформація, що наведена в Звіті про управління та у фінансовій звітності Підприємства за рік, що
закінчився 31 грудня 2019 року, не суперечить одна одній.

 Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ  АГРАРНЫЙ  СОЮЗ»
входить до переліку  емітентів  цінних паперів. Керуючись ч.3 ст.40 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок»  та пункту 1-2  статті 40-1 Закон України від 16.11.2017 № 2210-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та
залучення  інвестицій  емітентами  цінних  паперів»  та  Змінами  до  Положення  про  розкриття



інформації  емітентами  цінних  паперів  затверджених  Рішенням  Національної  комісії  з  цінних
паперів та фондового ринку 4  грудня 2018 року № 854 розділ УІІ,  Аудитор висловлює свою
думку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», до:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ; 

-інформації  про  будь-які  обмеження  прав  участі  та  голосування  акціонерів  (учасників)
на загальних зборах емітента; 

- порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента.

 Також, Аудитор перевірив наступну інформацію:

- Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

- Інформація про розвиток емітента;

- Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента:

-  завдання та  політику емітента 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.

Під  час  ознайомлення  та  перевірки  даних,   що  наведені  у  Звіті  про  корпоративне
управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить інформацію,
розкриття якої вимагається Ст. 401 ЗУ 3480- IV.

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

Керівництво  ПрАТ  «БАС»  несе  відповідальність  за  складання  і  достовірне  подання
фінансової  звітності  відповідно  до  ПСБО  та  за  таку  систему  внутрішнього  контролю,  яку
керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання  фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні  фінансової звітності керівництво 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
процесом підготовки  фінансової звітності Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит  фінансової звітності Товариства



Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що  фінансова звітність в цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що  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 обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи  аудит  відповідно  до  Закону  України  «Про  аудит  фінансової  звітності  та
аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 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,  та  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  керівництвом  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 ґрунтуються  на  аудиторських доказах,  отриманих до дати
нашого  звіту  аудитора.  Тим  не  менш,  майбутні  події  або  умови  можуть  примусити
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- 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 обсяг 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 про 
всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосована, 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.

Наша відповідальність полягає в незалежному висловленні висновку щодо інформації про 
фінансову звітність Товариства, яка сформульована належно в контексті предмета аудита і його 
критеріїв.

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит
Н а зв а  а у д и т о р сь к о ї ф ірм и П П  «  А Ф  « А У Д И Т - І Н Ф О Р М »
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Партнером завдання з аудит)', результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є :
Сочинська Галина Валентинівна. 
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Г.В. Сочинська
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ішш 410 -
Разом (розд.А + розд.Б) 420 19258 146394 -

З рядка 1035 ір І Балансе (Звіте про фінансовий сіин)

З рядка 1160 ф  4 Балансе (Зшіу про фінансовий с іт і)

Інші лоні осі рокові фпшнсоні шиссінаіі відображені
ш собншрпстю (42))
и  справедливою ішрнсікі (422)
іа аеюрі и спішною собівартістю (423)

П о ц ін н і  ф пш нсоні ін н с ч іи ііи  відображені
ш собінпрнсію (424)
ш справедливою ішрмсію (42?)
ш иморіитошіною собівартістю (426)

146394



\ . Доходи і в и тр и  ги

Найхіенунашш поки ш ика Код
рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4
А Інші операційні доходи і витрати
< Иісрнційші оренди пктитв 440 7569 866
Операційна клрсоїш ршішія 450
Р еа .ітш я  інш их оборотних активів 460 315 29
Штрафи, пені, неустойки 470 3676 14
Утримання об'єктів житлово-комунального 
і сошильно-кулкгурноїт) іірігіничсііня

4X0 - -

Інші опершийш доходи і витрати 490 22483 4348
\ ю м \ числі відрахування до ретерву сумнівних боргів 491 X -
непроду ктивні витрати і втрати 492 X -
Б. Доходи і виграти від участі в 
капіталі іа інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні іплприї менш 510 -
СПІ.ТМІХ ДІЯЛЬНІСТЬ 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Ливіденди 530 X
1 Іроценти 540 X

ФіНіІИСОШІ о р сіш  ПКГИВ1П 550

Інші фінансові доходи і витрати 560 55 -
1 Інші доходи і ниі раї и
Реалі шшя фінансових інвестицій 570 2947 154
Доходи від об'гдішшія підприємств 580

ІЧгту іьгаг оцінки корисності 590 -
Поопераційна курсова рілииця 600 -
Бстонлатно одержані активи 610 - X

Списания нсоборотггах иктивів 620 X 222
Інші доходи і в тр ати 630 127 1810

Гоїшрообміши (барі о р т ) операції і продукті к> (ю на рими. робінами. послугами) (631)
Часі ки лиходу шл реи.ігіииіІ продукції (пчшрін роби посдуі ) ш юкарообчіїшими
(бпрісриимиї контрактами ч шш'яшнмчи сторонами (632) • %
11 рядків $40-560 і р 4 фиптсош ииі риіи. чк.почепі до  собінаргосн актинів (633)



VI. Грош ові кошти

Найменування пика пінка Код
ридка

На кінець року

1 2 3
1 огінкн 6411 144
Погонний рахунок \  банку 650 3784
Інші рахунки и баню (,акредитиви, чекові книжки) 660
1 рошові кошти в дорогі 670
І квша.теїгги ірошоних к о п ти 680
Ра юм 690 3928

З рядка 1090 ір  4 Ііалансу (Звих про фінансовий стан) Грошові кошти, цикорне і ання яких обмежено (691)

V I I .  Забезпечення і резерви

Нили іабсзпсчснь 
і резервів

Код
рядка

Залишок 
на ііо>ш іо К 

року

Збільшення іа звп рік Використано
у звітному 

році

Сюрнонано 
неннкорме- 
іану суму у

ІЯІ1ІЮМУ
(ННІІ

Сума очікува
ної о виш колу

паним ИИіраї 

ІНШОЮ сторонок». 
ІІЮ Причинами 

при ОЦІНЦІ ш- 
(мппечення

Задишок 
на кінець 

рокч
нараховано
(створено)

додаїк он і

иілрахуван-
ІІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зпбстечения на виплату ВіЛПусіок працівникам 71(1 - - -

Забезпечення масі енних виїраї іш до.таїкпнс 

пенсійне забезпечення

•72(1

Забезпечення наеіуіших ми і раї на виконання 

іаранийних зобов'язань

730

Забе течения наступних миіраї на рсструкпри іаііію 740 - • • • - -

Забезпечення наступних ни і раї на виконання 

зобов'язань іію.юобтяжливих контракт

750

760 * - - -

770 * - - - - -

Резерв сумнівних борі їв 775 - - - *

Разом •'80 * - * - • *



\  І 11. З а п ас и

1 Інйменуинішя показника
Код

рядка

і..і шнсоїеі пар

исті» на кінець 
рок\

1 Іереоііінка ш рік

збільшення ЧИСТОЇ 
вартості реалізації * уцінки

1 2 Э 4 5
С іфонтш  і матеріали КІН) 41781 -

Купівельні напівфабрикати га комплектуючі 

нироби

810 *

1ІШІННО 820 918 - -
І ара і гарні матеріали 830 51 - -
Будівельні матеріали 840 460 - -

Записні чистини 850 6872 - -
Матеріали сільськогосподарської о 

призначення
860

І Іоточш біологічні актини 870 164688 -

Малоцінні та швидко і н о ш м ш і п  предмет и 880 1617 - -

1 [сшнсршснс ниробникпю 890 -

1 олова продукція 900 6374 -

Гонари 910 -

Разом 920 222761 -

її рядка 920 і рафа Ьалаисппа нарис її. антені
інлображсшіх ш чистою нирнемо рсалішції (921) 222761

переданих у переробку (922)
оформлених и шеіаву (923)
переданих іш комісію (924)

Актини на шдиовідадьиому іберн аніїі (иоіабадансиний рахунок 02) (925)
З рядка 1200 гр 4 Балансу <Знііч про фншнеоний стан) шшіси, призначені для продажу (926)

* ниншчасїься ш н 28 Положення (стандарту) бухгалтерської о обліку 9 "Запаси"



IX . Д еб і і Орська іаборі ованіс іь

Код Цгі.чі о на у і ч іа строками неної аімгннн
1 ІяП міттніїїіііі пики шика рн ікіі кінець року

до 12 місиїїін під 12 до
1Н МІСИІІІН

НІЛ 18 до 
36 місиніи

1 2 3 4 5 6

Дебіторська иборговашсть мі 
товари роботи, послу ги

94(1 1X89 1X4 4 46

Інша поточна дебіторська 
іаборі онаністі.

95(1 69781 5033 .382 64366

Списано у звітному році осіііа>іійііоі дебіторської шборюнаності (951) 18
її рмдкіи 940 і 950 графа 3 шборгбваність з поп'паними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування поканпіка Код
рниса

Сума

1 д 3
Вияв ієно (списано) ш рік нестач і втрат 960 1812

Визнано шборіоішіпспо шшішх осіб \ звітному році 970 5

СЧми нестач і втрат. остаточне рішення щодо нитнап іін  ш 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 5

X I. Будівельні кон і раю й

Ниймему іншим показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохід ш будівельними контрактами за звітний рік I I 10 -
Заборгованість на кінець івітното року 
видова замовників 1120 _
валова замовникам 1130 -
з авансів отримаїшх 1140 -
Сума затриманих кошт ів на кінець |хж\ 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками р о б и  а  пеіавершеними будівельними контрактами 1160 -



X I I .  П о д а то к  на п р и б у то к

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Поточний податок па прибуток 1210
Відстрочені мода ік о н і  актини на початок звітного року 1220
ІШ КІІІСІІЬ ІШ ГІІО ГО  рокл 1225
Відстрочені податкові зобов'язання на початок нотного року 1230
на кінець питного року 1235
Включено до Зніту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі
поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збільшення і відстрочених податкових активів 1242
ібільшення ( іменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено з складі власного капіталу - усього 1250 -

у  ТОМУ ЧИСЛІ

поточний податок на прибуток 1251
іменшення (збільшення) підстрочених податкових активів 1252
збільшення ( іменшення) відстрочених податкових зобон’я шнь 1253

X II I .  Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
1 Іпрахопішо ні по ший рік 1300 9866
Використано и  рік усього 1310
в тому числі на 
будівниці ПО об’єкт ів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -
з них машини їй обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашения трим аних на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316
1317 -



в

XIV '. Біологічні цм ини

Групи 
біо.юі ічних

актинів

Кол
рИД-

К11

( Хі.ііковувмься иі першению парною (Хьіікоііуюіься ш справедливом нарис їм

іа іиіііок на ночаюк 
року налій ііі.іо 

14 рік

инГіу ю иі рік нарахо
вано 

амор ін
ші ін 

їй рік

віра їм 
ВІЛ імен 

нісшім 
корме- 
ноеті

ІІИІО. їм 
НІЛ

віднов
лення
корме-
ІНКИ

ш  і и і і і о к  на кінець 
рок>

т .т іп ок  
на 

помаю к 
року

нилійш.іо 
ш рік

ЗМІНИ 
карі їх: її 

иі рік

ІІИСЛ ІО 
иі рік

цим шок 
на кінець 

}МК\
первісна
вартість

накопи
ченії 

а мор
ім шшя

первини 
нирі іс і ь

никоим*
мена

омор-
іиииия

первісна 
нарисі ь

никоим» 
ЧСІШ 

11 мор 
їм іаиіи

1 2 3 4 5 6 7 Н 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17

Лові г х т  рокові біологічні 
акіиви усього

II ІОМ\ ЧИСЛІ 1410 55705 47055 40707 62054
робоча хх'лоба 1411 - - -
иролукі иніш худоба 1412 55705 47055 40707 - - 62054 - -
Гкнаюрічш насадження 1413 - - -

1414 - - - - - - - - -
інші ловгострокові 
біолої Ічні акт ини 1415 _ • • . .
Поточні біп.юі Ічні активи 
усы» о

в ІОМ\ ЧИСЛІ 1420 ІХХ5И X І І 12047 І 1ЗЫ72 X X 1Ы688 X
пшрини на нироіи\т«нш 
і а  вілі о л і в л і 1421 18X513 \ 1112647 11 Кі-172 X X 1046К8 X - .

біологічні акіиви в с  і ані 
біолої ічних перетворень 

(крім і варин на 
нирошунанні іа відгодівлі) 1422 X X X X

1423 X - X X ч - - -
інші ноючні біолої Ічні 
активи 1424 X X X X - - .

Раюм 1430 24421Н - 1149702 1167179 - - 2 2 6 7 4 1 - - - - •

її рядка 1430 і рифи 5 і ірафа 14 нариси, біологічних актинів. при.кшіш\ іа рахунок цільовою фінансування (1431)
Брилка 1430 і рафії б і і рафа 16 «литкова вартість лоні осі рокпних біологічних активів, первісна вартість (1432) 4Х

поточних б іологічних л к і и ні в і енранеллина н а р и с и , б іологічних активів, 

утрачених и ш сл іл о к  іііьтніичіїйних полій 

Б рядка 1430 графа 11 і ірпф а 17 балан сова вартість біологічних активні, іполо яких існ ую тьнсрсдбач еи і (1433)
«іконолансіном  обм еж ення прана власності



\\ . Фінансові р е з у л ь т а т  віл первісного визнання га реалізації сільськогосподарської продукції га додазкових біолої ічних активів

1 ІаЙмсну нашім показника Ко. і 

рядки

Нирне п>

ІІСріїІСІІОГО 
МИ ІІШІІІІМ

В т р а т  |Ю- 

и'міані -і
ГіК.ЛОІ ІЧНИМИ

нсрстжірсн-

ІІЯМИ

Резу.імаї піл 

первісного НИ НІШНІЙ
Уцінки Виручки неї 

реалізації

СоГчнирі ІС1Ь 

рсилгиніії

ФінансомиЙ результат 
(прибуток . збиток - )  під

дохід ни іриі и реалізації

нсриіснпго 

визнання ні 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 я 9 III I I
ІІрП.ОКИІН 1)1 ІП ІЙТКПІІІ бік.ІПІ ІЧНІ ЙКТІІІМІ
рос. ппништви усьої о 1500 ( • > . .

> ІНЧу чиї.'.» 

ісріІОНі і іернобоГчіні 1510 ( * ) ( -  ) ( -  )
1 НИХ.

ниісниця 1511 ( -  ) / , 1

соя 1512 ( * ) ( -  ) - -
СОНЯШНИК 1513 ( • ) ( - ) • - -
ріпак 1514 < - ) - ( -  > * -
ІІ> кроні буряки (фабричні) 1515 ( - ) - ( -  >
карюшія 1516 ( - ) - ( -  )
п.ю.ти і ісрняіконі. кілочкові) 1517 ( - ) - •
ніша продукція рослинництва 151К ( -  ) - • -
Ін іаїк.ші ічо.іоіічні акіннн рослнішнціиа 151У ( - ) - -
Про іукнім і .і юлиіконі біологічні актини 
іішршшініїїш у с к о т 1520 ( * ) ( - ) 34 ( 34 )

V ІОМ\ ЧИСЛІ 
прирік: і жиноі маси усього 1530 ( • ) . _

з ІІІ.ОІ о: 
великої рої т о ї  худоби 1531 ( .  ) ( • ) _ ( .  ) _

свиней 1512 ( * ) (  • ) 532 299 ( 560 211 ) -27 912 -27 912
молоко 1533 ( -  ) ( -  ) • • -
вовна 1534 ( • ) ( -  ) - •
МЙІІМ 1535 ( • ) ( -  )
інша нролуміїя іваришіишва 1536 ( * ) ( - ) 34 ( 34 ) -
юлаїкові біолої ічні акіинн івііриннингва 15.33 ( * > ( -  ) ( - )
про іккпія рибнингва 1538 ( -  ) < * ) - ( * ) -

1534 ( * ) ( - ) - ( • ) •
(  ьіьгькогосіні.іиргька продукція іа 
1» НІ ІК О Н І пін. т і  ічні іікТїіН?Іїурі н>\і 1540 . (  -  ) . (  -  ) . 34 ( 34 ) . .

Акнгнський Юрій І Іефоїшч

Андр< гі«і Тетяни Юрі інші



Звіт керівництва (звіт про управління)
ПРИВАТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 

АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за наслідками діяльності у 2019 році

Скорочене найменування'. ПрАТ «БАС».
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України'. 25099117.
ІПН\ 250991105314 
Адреса державної реєстрації'.
84573, Донецька обл., Бахмутський район, с. Ново луганське.
Підприємство здійснює господарську діяльність за видами згідно 

КВЕЛ:
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней (основний);
Код КВЕД 01.63 Післяурожайна 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 торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля 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 автомобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 

устаткування.

Комбікормовий цех Свинарство Забійний цех Інші

а а
Племінний завод Промисловий комплекс

ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» має власні виробничі 
потужності :



а) за адресою - Донецька область, Бахмутський район, с. 
Новолуганське: Земельні ділянки - 108,73 га (державний акт на право постійного 
користування землею П -  ДН 007421 від 02.08.1999р.), на яких розташований 
цілісний майновий комплекс по відтворенню та вирощуванню свиней -  
приміщення площею 137 143,88 кв.м, (укомплектований обладнанням фірми «Ві§ 
Биісіішап»), гаражі, очисні споруди, та інше.

б) за адресою - Донецька область, Бахмутський район, с. Бахмутське: 
Цех з виробництва комбікормів, який включає: лінію з виробництва 
комбікормів «Нееш Ногзі» потужністю 50 тис. т. на рік, комплекс прийомки 
мучнистої та зернової сировини -1017,25 кв.м., склад тарних вантажів -  
2319,8кв.м., склад підлогового зберігання сировини -1310,1 кв.м.

Орендовані виробничі потужності:
а) за адресою - Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське 

- лабораторія виробничого корпусу очисних споруд -  81,89 кв.м. 
Орендодавець Новолуганська сільська рада (код ЄДРПОУ 04342358), договір 
оренди № 1/0388 від 09.12.2010р.

б) за адресою - Донецька область, Бахмутський район, с. Бахмутське - 
комплекс споруд 6932,5 кв.м., який включає також зерносховища на ЗО тис. 
тон одночасного зберігання. Орендодавець ПРАТ «Артемівський 
комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 00688054), договір оренди № 1506 від
02.12.2002р.

1. Опис діяльності ПрАТ «БАС»
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» є одним з найбільших 

підприємств промислового свинарства в Україні. За даними Асоціації 
свинарів України (АСУ) за підсумками 2018 року, ПрАТ «Бахмутский 
Аграрный Союз» увійшло в топ найбільших виробників свинини.

Рейтинг найбільших підприємств промислового свинарства в Україні (дані АСУ)

Т О П -50 найпотужніших свиногосподарств України
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і ПрАТ «АПК-1НВЕСТ» Донецька 24783 290600 58183

г СП ТОВ «Нива П ереяслав- 
ЦІН НИ»

К и ївсь ка 14651 195907 35000

3 Т*ОВ «Гудвеллі»
Івано-

Ф ранківська 13704 134101 38543**

4 ТОВ «ПОТІ Глобннськнй 
СЕ и н □ комплекс» Полтавська 12500 154300 34000

5 ПАП «Агропродсервіс» Тернопільська 9400 119500 24600**

6 ПАТ «Бахмутський аграр
ний союз»

Донецька 6752 90926 1596В

7 ПрАТ «Агропромислова 
компанія» Запорізька 6000 65000 9000

3 ТаОВ «Галнчипа-Захід» Львівська 5323 95264 21749

9 ТзОВ «Барком» Львівська 5647 794В9 11443**

10 ПП «Аграрна компанія
2004» Хмельницька 4603 66129 9045



Впровадження найсучасніших технологій, а також висока генетика 
вирощуваних тварин дозволяють отримувати виробничі показники на рівні 
середньоєвропейських. Компанія виробляє в рік біля 16 тис. тон 
високоякісної свинини живою вагою під торговою маркою «Бахмутм’ясо».

ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» здійснює вирощування 
різноманітних порід свиней переважно м’ясних, а саме: Велика Біла, 
Ландрас, П ’єтрен, Дюрок (датська селекція: Велика Біла х Ландрас = Г1, 
угорська селекція = Велика Біла х Ландрас х П ’єтрен = трьох порідна м’ясна, 
Велика Біла х Ландрас х П’єтрен х Дюрок = чотирьох порідна м’ясна).

Особливістю ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» є те, що 
Товариство 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. Квасницького НААН та фахівців племінного 
заводу ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» було виведено новий 
заводський тип свиней у Великій Білій породі з поліпшеними м'ясними 
якостями - «Бахмутський», який був затверджений наказом № 71/73 
Міністерства Аграрної Політики і Продовольства України та Національної 
Академії Аграрних Наук України 15 березня 2011 року. Свині даного типу 
складають близько 90% поголів’я, що вирощується та реалізується 
переробникам 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 та рідкого годування, на основі комп’ютеризованої 
сенсорної автоматики компанії Ві§ Оиісіппап.

В и м о г и  технології годівлі у сучасному інтенсивному свинарстві 
стосуються, насамперед, якості кормів: вони мають бути не тільки 
збалансовані за поживністю та складом, а й відповідати гігієнічним 
стандартам. Тому дуже важливо контролювати кожен етап створення 
комбікормів, починаючи з вибору сировини. ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» має власний цех з виробництва комбікормів, що 
гарантує впевненість у високій якості основної складової успішного 
вирощування свиней. Комбікормовий завод має потужність 50 тис. тон 
комбікормів на рік, що повністю забезпечує потреби тваринництва. 
Виробництво укомплектовано сучасним обладнанням фірми «Неет Н огяї» 
(Голландія) і має в своєму складі елеваторні ємності для зберігання сировини 
загальним обсягом ЗО тис. тон. 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 АГРАРНЫЙ СОЮЗ» орієнтований на 
збільшення обсягів виробництва, освоєння найсучасніших технологій, що



дозволять виробляти продукцію найвищої якості з мінімально можливими 
витратами.

2. Опис продукції ПрАТ «БАС»
Основним напрямком реалізації є постачання свиней живою вагою, а 

саме «Бахмутського» типу свиней, які відносяться до свиней «першої 
категорії-екстра». Даний тип свиней належить до породи Велика Біла, має 
покращені м ’ясні характеристики, що надає якісну перевагу продукції. 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 реалізує м ’ясопродукцію з власних свиней в 
невеликому об’ємі. Інші види реалізації носять непостійний характер.

Комбікормовий цех повністю забезпечує потреби власного свинарства 
в комбікормах, а також надає послуги з виробництва кормів та зберігання 
сировини.

3. Аналіз фінансових показників діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» в 2019 році

Зменшення валюти балансу склало 29 298 тис.грн (на 4,8%) внаслідок 
зниження об’єму поточних зобов'язань на 10 469 тис.грн. та суми власного 
капіталу на суму збитку підприємства в звітному періоді (- 18 829 тис.грн).

За 2019 рік активи зменшилися за такими статтями:
• Біологічні активи (основне та поточне поголів'я свиней) на 17 477 

тис.грн;
• Дебіторська заборгованість на 16 664 тис.грн;
• Запаси на 10 111 тис.грн.
За 2019 рік активи збільшилися за такими статтями:
• Інші фінансові інвестиції на 19 258 тис.грн;
• Грошові кошти на банківських рахунках на 2 892 тис.грн.
Слід зазначити, що коефіцієнт поточної ліквідності склав 2,3 (при

нормі 1,5), що свідчить про фінансову стабільність підприємства.



Загальний обсяг зобов'язань склав 22,6% активів підприємства та 
коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) відповідно 77,4%, що 
характеризує структуру балансу як стабільну.

Аналізуючи реалізацію основної продукції в 2019 році, можна помітити 
зменшення чистого доходу від реалізації основної продукції на 17 556 
тис.грн при майже незмінному фізичному обсягу реалізації, що свідчить про 
несприятливу ситуацію на ринку живця (зниження ціни на 3%).

Фінансовий збиток в 2019 році склав -  18 829 тис.грн. , тобто виріс в 
2,2 рази в порівнянні зі збитком 2018 року.

Однак, враховуючи загальну фінансово-економічну та військово- 
політичну ситуацію, результат діяльності ПрАТ «БАС» в 2019 році можна 
вважати задовільним.

4. Ризики діяльності ПрАТ «БАС»
Підприємству доводиться працювати в екстремальних умовах. План 

виживання постійно коригується залежно від обставин.
В Україні склалася надзвичайно критична епідеміологічна ситуація зі 

спалахами захворювання АЧС. В 2019 році зафіксовано 53 випадки, в тому 
числі два в безпосередній близькості до виробничих потужностей ПрАТ 
"БАС" (як негативний приклад - ліквідація через АЧС найбільшого на 
західній Україні виробника свинини "Галичина-Захід", аналогічного за 
потужністю "БАС"). Крім можливої втрати поголів’я існує небезпека 
карантинного закриття територій, а внаслідок -  порушення товарообігу. Саме 
тому ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 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 поставка, належне зберігання, 
правильне складання раціону прямо відображаються на якості продукції. 
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» забезпечує достатню кількість 
сировини для безперервного виробництва високоякісних комбікормів, що 
доволі складно в умовах значного скорочення оброблюваних земельних площ 
внаслідок проведення АТО. Коливання цін на ринках зерна та свинини 
відчутно впливають на рентабельність нашого свинарського бізнесу.

Внаслідок розташування підприємства на лінії зіткнення збройних 
формувань працівники та майно підприємства постійно перебувають під 
загрозою загибелі і знищення відповідно. В даний час ПрАТ 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» - це єдиний і безпрецедентний 
приклад 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 2020 рік є забезпечення стабільності і стійкості 
функціонування бізнесу на тлі триваючої фінансово-економічної рецесії та



глибокої військово-політичної кризи в Україні, а також максимально 
можливе збереження всіх активів, професійного трудового колективу.

5. Інформація про кодекс корпоративного управління
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом 

корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не 

зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 
Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження 
принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до 
виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 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 кодексом корпоративного управління 
фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом 
корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про 
добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ 
«БАС» не перебувають в обігу на фондових біржах, 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 інформацію 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 Ьіір://Ьаз.ргаї.иа/. Будь-яка 
інша практика корпоративного управління не застосовується.

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.

6. Інформація про загальні збори акціонерів
23 квітня 2019 року було скликано річні загальні збори акціонерів (далі 

-  Загальні збори). На розгляд річних загальних зборів акціонерів, що мали 
відбутися 23 квітня 2019 року, було винесено наступні питання з 
відповідними проектами рішень з них:

З першого питання порядку денного:
«Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».
Проект рішення:
«1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрееву Т.Ю.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук О.Л.
3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ 

«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни



Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 021-ЕР від 0Е04.2017р. 
ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних 
зборів акціонерів.

4. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»:

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

акція надає акціонеру один голос.
Голосування з питань № 1-10 проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування».
З другого питання порядку денного'.
«Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році».

Проект рішення:
«1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2018 
рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИИ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ» у 2019 році в редакції, запропонованій Генеральним директором Товариства».

З третього питання порядку денного:
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі фінансової 

звітності та балансу Товариства за 2018 рік».
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про 

результати роботи за 2018 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «БАХМУТСКИИ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2018 рік, у тому числі баланс ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2018 рік».

З четвертого питання порядку денного:
«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2018 рік».

Проект рішення:
«Збитки звітного періоду у сумі 8 442 тис. грн., отримані за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та нерозподілені прибутки на
31.12.2018 року у сумі 392 454 тис. грн. залишити нерозподіленими».

З п ’ятого питання порядку денного:
«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2019 році».
Проект рішення:
«Відрахування з чистого прибутку ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» 

за 2019 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2019 рік планувати 
таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток 
Товариства».

З шостого питання порядку денного:
«Схвалення рішення Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 

АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про обрання аудиторської фірми Товариства для проведення 
аудиторської перевірки за результатами звітного 2018 року».

Проект рішення:
«1. Схвалити рішення Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 

АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24165740, Свідоцтво про внесення до реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності № 4612, видане на підставі рішення Аудиторської



палати України від 24.04.2014 року № 293/3) для проведення аудиторської перевірки за 
результатами звітного 2018 року, що оформлене Наказом № 64/1 від 27.01.2019 року.

2. Схвалити та затвердити умови Договору про надання аудиторських послуг від
28.01.2019 року, що укладений між ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» та ТОВ 
«ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА». Затвердити розмір оплати послуг ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА» 
за Договором про надання аудиторських послуг від 28.01.2019 року в розмірі 64 800,00 
(шістдесят чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок».

З сьомого питання порядку денного:
«Розгляд висновків незалежного аудитора за 2018 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду».
Проект рішення:
«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «БАХМУТСКИИ АГРАРНЫЙ 

СОЮЗ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2018 року, який здійснений 
ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙУКРАЇНА».

З восьмого питання порядку денного:
«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект 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 змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних 
договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів 
застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, 
укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та 
відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів 
придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів 
пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за 
якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною 
вартістю 301 000 000, 00 (триста один мільйон) гривень, при 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 Еенерального директора Товариства Акнєвського Ю.П. або 
особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це Статутом або 
довіреністю, виданою Еенеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів».

З дев’ятого питання порядку денного:
«Схвалення вчинених протягом 2018 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 

СОЮЗ» правочинів».
Проект рішення:
1. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 

«Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10 А) договір № 0615 від 21.05.2018р. поставки (макухи 
соєвої) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2019 р.

2. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10 А) договір № 0748 від 24.09.2018р. поставки (макухи



соєвої) на загальну суму ЗО 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), 
терміном дії до 31.12.2019 р.

3. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська 
обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 
0475 від 15.12.2017 р. поставки (свиней живою вагою) з урахуванням змін та доповнень до 
Договору, що внесені Додатковою угодою № 1 від 31.01.2018 року, на загальну суму 52 
000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.

4. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська 
обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 
0626 від 23.04.2018 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

5. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська 
обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 
0655 від 05.07.2018 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

6. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська 
обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 
0744 від 01.10.2018 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

7. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська 
обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 
0807 від 26.12.2018 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

8. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл.,
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0476 від 
28.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) з урахуванням змін та доповнень до 
Договору, що внесені Додатковою угодою № 1 від 26.01.2018 року, на загальну суму 52 
000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.

9. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл.,
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0625 від 
09.04.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

10. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл.,
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0627 від 
25.05.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

11. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл.,
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0669 від 
10.07.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

12. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл.,
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0562 від



19.02.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 ООО 000,00 грн. 
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.

13. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0701 від
30.08.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн.
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

14. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0755 від
11.10.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн.
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

15. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«МК М'ЯСНИИ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., 
Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0800 від
23.11.2018р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн.
(п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

16. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ТЕКРО» (код за ЄДРПОУ 25409463, місцезнаходження: місто Київ, вул. Спаська, 
будинок 5, офіс 60) договір № 0404 від 12.09.2017р. поставки (кормових добавок, які 
використовуються у тваринництві) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять
мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.

17. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ТЕКРО» (код за ЄДРПОУ 25409463, місцезнаходження: місто Київ, вул. Спаська, 
будинок 5, офіс 60) договір № 0598 від 06.04.2018р. поставки (кормових добавок, які 
використовуються у тваринництві) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять
мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

18. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«ТЕКРО» (код за ЄДРПОУ 25409463, місцезнаходження: місто Київ, вул. Спаська, 
будинок 5, офіс 60) договір № 0758 від 08.10.2018р. поставки (кормових добавок, які 
використовуються у тваринництві) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять
мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

19. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., 
місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0690 від 02.08.2018р. 
поставки (пшениці) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 
копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

20. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., 
місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0527 від 07.02.2018р. 
поставки (кукурудзи) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 
копійок), терміном дії до 31.12.2019 р.

21. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ 
«Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., 
місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0526 від 07.02.2018р. 
поставки (ячменю) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 
копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.

22. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПрАТ 
«ЮГ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька область, 
Нікольський район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) Договір про надання поворотної 
фінансової допомоги (позики) № 0674 від 10.07.2018 року на загальну суму 35 000 000,00



грн. (тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок)», строк дії до остаточного виконання 
Договору».

З десятого питання порядку денного:
«Схвалення вчинених протягом 2018 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 

СОЮЗ» правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість».
Проект рішення:

«Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПрАТ «ЮГ- 
АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька область, Нікольський 
район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) Договір про надання поворотної фінансової 
допомоги (позики) № 0674 від 10.07.2018 року на загальну суму 35 000 000,00 грн. 
(тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок)», строк дії до остаточного виконання 
Договору».

23.04.2019 року річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» не відбулися, 
оскільки не було досягнуто кворуму.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не 
проводились.

7. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.
Згідно з абз.2 ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», а 

також відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» не створювалась (відсутня).

Відповідно до ч. З ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», 
а також відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним 
виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Генеральним директором ПРАТ «БАС» є Акнєвський Юрій Петрович, 
який обраний Загальними зборами акціонерів на посаду 26.04.2011 року 
(протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2011 року №1/2011), 
безстроково.

8. Опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками емітента.

В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» ревізійної комісії не створено, посаду Ревізора не 
введено.

Відповідно до Статуту Товариства Генеральний директор узгоджує із 
Загальними зборами акціонерів Товариства укладання договорів і угод на 
суму коли ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить 
від 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

Статут ПРАТ «БАС» та внутрішні документи не містять положення 
про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами 
посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 
Товариства.



Відповідно до Статуту ПрАТ «БАС» у Товаристві передбачені 
Положення «Про загальні збори акціонерів» та Положення «Про виконавчий 
орган».

Аудиторська перевірка Товариства проводиться раз на рік, рішення про 
затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми ) приймається 
Виконавчим органом, що в подальшому схвалюється загальними зборами 
акціонерів.

9. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками 
значного пакета акцій.

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

Власник значного пакета акцій (значний пакет акцій - пакет із 5 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) -  громадянин 
України Тарута Сергій Олексійович, володіє 57 простими іменними акціями 
Товариства, що складає 28,5% статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій (значний пакет акцій - пакет із 5 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) -  громадянин 
України Акнєвський Юрій Петрович, володіє ЗО ш простими іменними 
акціями Товариства, що складає 15% статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій (значний пакет акцій - пакет із 5 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) -  громадянка 
України Гайдук Олена Володимирівна володіє 28 простими іменними 
акціями Товариства, що складає 14% статутного капіталу.

10. Інформація про обмеження прав участ і та голосування 
акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

11. Порядок призначення та звільнення посадових осіб 
Товариства.

Згідно з абз.2 ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», а 
також відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» не створювалась (відсутня).

Відповідно до питання 9 порядку денного протоколу річних загальних 
зборів акціонерів Товариства від 30.05.2017 № 1/2017 повноваження 
РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» припинено у зв’язку із прийняттям



нової редакції Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИИ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» та 
відсутністю посади ревізора в Товаристві.

Відповідно до пункту 10.1. 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 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім 
питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Порядок обрання, організації роботи та компетенція виконавчого 
органу Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом 
та Положенням про виконавчий орган Товариства, яке затверджується 
Загальними зборами акціонерів Товариства та підписується Генеральним 
директором Товариства.

Пунктом 10.2. Статуту Товариства встановлено, що Генеральний 
директор Товариства підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх 
рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, 
встановлених законодавством України, Статутом Товариства та Положенням 
про виконавчий орган.

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

Згідно з пунктом 10.11. Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ» підстави припинення повноважень Г енерального 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 обов'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.

12. Повноваження посадових осіб Товариства.
Відповідно до пункту 10.4. Статуту Товариства права та обов'язки 

Генерального директора Товариства визначаються законодавством, 
Статутом, положенням про виконавчий орган товариства, а також 
контрактом, що укладається з ним.



Порядок прийняття рішень І енеральним директором Товариства 
встановлюється Статутом та Положенням про виконавчий орган (пункт 10.5. 
Статуту Товариства).

Згідно із пунктом 10.6. Статуту ПрАТ «БАХМ УТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ» І енеральний директор організовує роботу Товариства.

Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та 
оформлюються в необхідних випадках наказами або розпорядженнями. 
Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового 
колективу, мас право бути присутнім мри прийнятті рішень Генеральним 
директором (пупкі 10.7. Статуту Товарна ва).

На підставі пункту 10.8. Статуту Товариства накази або розпорядження 
підписуються Генеральним директором та надаються за вимогою для 
ознайомлення акціонеру (чи його представнику), представнику 
профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, 
який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Керуючись пунктом 10.9. Статуту І ІрА І «БАХМ У ГСКИИ АІ РА Р ІІЫ 11 
СОЮЗ» 1 енеральний директор в межах наданих йому повноважень мас 
право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти 
інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати 
накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками товариства.

Генеральний директор узгоджує із Загальними зборами акціонерів 
Товариства укладання договорів і угод на суму коли ринкова вартість майна 
або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десять) відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової зві шості Товариства.

Відповідно до пункту 10.10. Статуту Товариства право першого 
підпису усіх фінансових, бухгалтерських, облікових, організаційно- 
розпорядчих та 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 мас 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


