
ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Датою народження Товариства можна вважати 1997 рік, коли на руїнах найбільшого в свій час і
збанкрутілого в середині 90-х років радгоспу-комбінату «Вуглегірський» було створено ЗАТ
«Бахмутский Аграрный Союз», що стало згодом флагманом агропромислової корпорації. За
минулі роки господарство виросло в одне з найбільших і передових підприємств промислового
та племінного свинарства Україні. Співробіництво з підприємствами-партнерами стало якісно
новим етапом поступального розвитку ЗАТ «Бахмутський Аграрний Союз». Основним
принципом цього формування є побудова замкнутого виробничого циклу, починаючи від
вирощування кормових культур і виробництва власних кормів до кінцевої переробки продукції
свинарства і птахівництва для виходу на споживчий ринок з продукцією м'ясопереробки, що
відповідає найвищим європейським стандартам якості та безпеки. Співробітництво побудовано
у формі вертикально інтегрованої структури з розвиненими промисловими: рослинництвом,
свинарством, скотарством, птахівництвом, а також інтегрованими потужностями з виробництва
комбікормів і м'ясопереробки.
У відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства"  № 514-VI від 17.09.2008р. у
звітному році змінена організаційно-правова форма підприємства із закритого акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство (Статут ПрАТ "БАС" затверджено загальними
зборами акціонерів від 26.04.2011 р. і зареєстровано 24.05.2011 р.). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" є правонаступником всіх прав та
зобов'язань ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ
СОЮЗ".
Такi подiї як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл за звiтний перiод не вiдбувались. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім

звітним періодом

ПрАТ "БАС" знаходится за адресою: Донецька обл., Артемівський р-н, селище Новолуганське
(за вказаною адресою знаходяться всі належні Товариству основні засоби). До перспектив
розвитку можно віднести розширення виробництва за рахунок придбання обладнання тощо. 
Згідно Статуту ПрАТ "БАС" органами Товариства є: загальні збори акціонерів - вищий орган,
виконавчий орган - генеральний директор, перевірка фінансово-господарської діяльності
здійснюється ревізором.
До складу органiзацiйної структури Товариства входять: 
- адмiнiстративний корпус; 
- цех дорощування; 
- цех відгодівлі; 
- станція штучного запліднення; 
- племінна ферма;  
- транспортний цех;
- цех з виробництва комбікормів;  
- інженерно - технічна служба. 
Слід зазначити, що майже всі елементи організаційної структури задіяні в равному ступеню на
відповідних етапах вирощування свиней і їх наявність і використання сприяє виробництву
якісної продукції. 
Дочiрнiх пiдприємств, представництв та інших відокремлених підрозділів в складi Товариства
немає.
Протягом 2011 р. змін у організаційній структурі не відбувалось.



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного

періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

На підставі ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99р. № 996-XIV, а також з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ПрАТ "БАС" прийнято Наказ Про
облікову політику (№216 від 29.12.2006 р.). Основні положення:
Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку
1.1.Відповідно до п.3 статті 8 вищевказаного Закону, керівник підприємства несе
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження відпрацьованих
документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
1.2.Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювати бухгалтерською службою на
чолі з головним бухгалтером, який призначається наказом керівника і підпорядковується
безпосередньо йому.
1.3.Головний бухгалтер підприємства забезпечує:
1.1.дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку, складання і надання у встановлені строки фінансової звітності;
1.2.організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій відповідно до робочого плану рахунків;
1.3.бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від
нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
1.4.Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій та
подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей обов'язкові для всіх працівників і
посадових осіб Підприємства.
1.4.1.Установити, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Господарськими операціями
вважати тільки такі дії чи події, в результаті яких змінюється структура хоча б однієї з категорій:
активів, пасивів, капіталу.
1.4.2.Первинні документи, що фіксують дії, повинні бути складені під час здійснення
господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення. Для контролю
та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися
зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи, що фіксують дії, можуть
бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
a)назва документа (форми);
b)дату і місце складання;
c)назву підприємства, від імені якого складено документ;
d)зміст і обсяг господарських операцій, одиницю виміру господарської операції;
e)посади осіб, відповідальних за здійснення і правильність оформлення;
f)особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції.
1.4.3.Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується
на рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом
подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
1.5.Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через систему облікових регістрів. Регістри
бухгалтерського обліку ведуться у формі журналів, відомостей, таблиць аналітичних даних.
1.5.1.Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та регістрів
бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та
підписали ці документи.
1.5.2.Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності становить
предмет комерційної таємниці підприємства. Особи, які отримали доступ до такої інформації,



зобов'язані зберігати комерційну таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність,
встановлену законодавством України.
1.6.Головному бухгалтеру надати право:
a)вводити, уточнювати і виключати субрахунки до синтетичних рахунках бухгалтерського
обліку;
b)встановлювати додаткові системи аналітичного обліку;
c)вносити зміни та доповнення до графіку документообігу;
d)вносити на затвердження керівнику зміни та доповнення до наказу про облікову політику.
Розділ 2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій.
1.Визначити в складі господарської діяльності підприємства звичайну і надзвичайну діяльність.
Звичайною вважати будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, її забезпечують
або виникають внаслідок її проведення. Надзвичайними вважати події або операції, про які не
передбачається, що вони будуть повторюватися періодично в наступних звітних періодах.
2.Визначити у складі звичайної діяльності операційну, фінансову та іншу (інвестиційну)
діяльність. Операційної вважати основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності,
визначені в установчих документах, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.
Інвестиційної вважати діяльність з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих
фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Фінансової
вважати діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу
підприємства.
3.Організувати бухгалтерський облік згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
затверджених наказом Міністерства фінансів України та Зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України c урахуванням особливостей господарської діяльності підприємства.
4.Організувати бухгалтерський облік основних засобів згідно П (С) БО-7 «Основні засоби»
4.1.До складу основних засобів зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної
експлуатації більше 1 року і первісною вартістю не менше 3000грн.
4.2.Встановити для всіх об'єктів основних фондів прямолінійний метод нарахування
амортизації.
4.3.Очікуваний термін корисного використання об'єктів, встановлювати і фіксувати в акті
введення об'єкта в експлуатацію.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) застосовувати на наступні
нормативи:
для будівель і споруд - 25 років;
- Для автомобілів:
-легкові автомобілі (не СНД) - 3 роки,
-легкові автомобілі (СНД) - 4 роки,
-вантажні автомобілі - 8 років;
- Для комп'ютерів та офісної техніки-3роки;
- Для машин та обладнання:
-з тривалим терміном використання - 10 років,
-з коротким терміном використання - 5 років;
- Для інструментів - 2 роки;
- Для меблів та інвентарю - 5 років.
- Нематеріальні активи - 5 років.
4.4 Начісленія амортизації для малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів
встановити в розмірі 100%-ной їх вартості у першому місяці використання об'єкта.
5.Організувати бухгалтерський облік нематеріальних активів згідно П (С) БО-8 «Нематеріальні
активи»:
5.1.До складу нематеріальних активів зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної
експлуатації більше 1 року.
6.Організувати бухгалтерський облік запасів згідно П (С) БО-9 «Запаси»:
6.1.До складу запасів зараховувати матеріальні активи з очікуваним терміном корисної
експлуатації менше 1 року незалежно від їх вартості. Одиницею обліку запасів вважати
найменування або однорідну групу (вид) запасів.



6.2.Вибуття запасів здійснювати за такими оцінками:
матеріалів (за видами і групами) - середньозваженої собівартості;
палива - середньозваженої собівартості;
готової продукції - середньозваженої собівартості;
товарів у роздрібній торгівлі - середньозваженої собівартості;
МШП - середньозваженої собівартості.
6.3.Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів відображають на
окремому субрахунку 28.2, їх сума щомісяця відноситься на вартість тих запасів, у зв'язку з
придбанням яких ці витрати понесені.
7.Організувати бухгалтерський облік доходів і витрат згідно П (С) БО-15 «Дохід» та П (С) БО-16
«Витрати»:
7.1.Закриття доходів та витрат на фінансовий результат виробляти щомісяця.
Розділ 3. Організаційні питання
1.Здійснювати інвентаризацію в наступні терміни:
- По запасам щорічно
- По необоротних активів раз на три роки
- По дебіторської заборгованості за реалізовану готову продукцію (товари, роботи, послуги)
щорічно
- По іншої дебіторської заборгованості щорічно
- При зміні МВО.
Додаткові інвентаризації проводити згідно наказу керівника.
2. Призначати осіб матеріально - відповідальних за грошові кошти і товарно-матеріальні
цінності у випадках, передбачених чинним законодавством, окремими наказами по
підприємству.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський звіт призначається для  власників цінних паперів  та керівництва ПрАТ
"Бахмутский Аграрный Союз", фінансовий звіт якого перевіряється,  і може бути викорис-таний
для подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації емітентом.
Вступний параграф:
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Ми провели аудит у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України "Про
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня
2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту
щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних  етичних вимог  а також зобов'язують
нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сутевих викривлень. Аудит включає перевірку
шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах,
а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок,
здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере-вірки до
уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним
протягу періоду перевірки.



Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової   звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядав  заходи  внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб'єктом  господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові
можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих
аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для
висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15
частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства",
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 №  122/2 "Про
порядок  застосування в Україні Стандартів аудиту  та  етики  Міжнародної  федерації
бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які
подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації емітентами та професійними учасниками фо-ндового ринку (затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПрАТ "БАС" (Приказ № 216 від
29.12.2006 року відповідає вимогам П(С)БУ. Річна  фінансова  звітність складена на підставі
даних бухгалтерського обліку ПрАТ "БАС" за  станом на кінець останнього дня звітного року з
урахуванням Коригуючи проводок щодо  подій, які коригують дані після дати  балансу.
Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи
оцінки активів та зобов'язань:
" амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін
корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по
підприємству, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 ПКУ.
Наказом про облікову політику ліквідаційна вартість об'єктів  основних засобів прийнято за 0;
" амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці
їх використання в розмірі 100% їх вартості;
" амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;
" методом  оцінки  руху  запасів є  метод  середньозваженої собівартості.  Одиницею  запасів
рахується  їх  найменування. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів,
включаються до собівартості придбаних запасів.    
" при  відпуску  малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів  в  експлуатацію, їх  вартість
списується  з  балансу  з  подальшою  організацією  оперативного  кількісного  обліку  таких
предметів  за  місцями  експлуатації  та  відповідними  особами  протягом  строку  їх
фактичного  використання;
" резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення,
забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат не створювати;
" резерв сумнівних боргів не нараховувати;
"  оцінку оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконаних робіт)
здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському обліку доходи
відображаються у звітному періоді в момент підписання акту приймання-передавання послуг
(виконаних робіт);
"  визнання та відображення в обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П (С) БО 16
"Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності;



"  прийняти в якості бази розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат обсяг
виробництва в натуральному виразі.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень,  що
впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених  у  фінансовій  звітності,  на розкриття
умовних  активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду.
Опис перевіреної фінансової інформації
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів які складають повний комплект
фінансової звітності:
-  форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2011 р.,
-  форма № 2 "Звіт про фінансові результати" за 2011 р.,
-  форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2011 р.,
-  форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2011 р.,
-  форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" за 2011 р.,
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до П(С)БУ та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів,
які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування
відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок,
які відповідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень,  що
впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених  у  фінансовій  звітності, а також на
суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду.
Відповідальність аудитора.
Віповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів
аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для
отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження
аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання  суб'єктом
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності використання
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення
фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". 
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання
підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.
Аудиторська думка
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності
регламентується МСА " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності",
МСА №705 " Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" У зв'язку  з наявністю підстав
для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до
МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора"         



Підстави для висловлення модифікованої думки
Обмеження обсягу роботи аудитора 
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань
,оскільки був призначений після дати її проведення. Однак ,на підприємстві цю процедуру
виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором
були виконані процедури,які обґрунтовують думку,що активи та зобов'язання наявні.
Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів
контролю якості,аудиту,огляду,іншого надання впевненості та сукупних послуг (надалі
-МСА)Міжнародної федерації бухгалтерів,прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України № 229-7 від 31 03.2011р в тому числі у відповідності із
МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації
про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого
розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності,
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.  
 Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в
цілому задовольняє  законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку
Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився
31.12.2011р., подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові
результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових
даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності
діяльності Товариства.  
ІНША  ДОПОМІЖНА  ІНФОРМАЦІЯ
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається
шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань,
прийнятих до розрахунку. 
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості
чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень 155
"Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо після закінчення другого та
кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою
від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість
чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого
законом, товариство підлягає ліквідації".
Розрахункова    вартість   чистих   активів   на   кінець   звітного   періоду   складає  357 306
тис.грн.  Заявлений статутний капітал складає 20 тис.грн. Неоплаченного капіталу на кінець
звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу
на 357 286  тис. Грн,  що відповідає вимогам  ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю.
Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720
" Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність" .
Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того,що фінансова звітність була
суттєво викривлення у зв'язку з інформацію,що розкривається емітентом  цінних паперів та
подається до Комісії.
Виконання значних правочинів



Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій),
учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його
предметом,
становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної
фінансової звітності;
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону.
Товариство у 2011 році відповідно до ст..70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 356 669
тис. грн.  Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 35 666,9
тис. грн..
№ Умови правочинів Були Дотримання законодавства
1 від 10-25%% (35 666,9  - 89 167 тис.грн) Ні Так
2 від 25-50 %% (89 167 -  178 334 тис.грн) Ні Так
3 вище 50% (178 334тис. грн.) Ні Так
На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок,що
Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту
вимогам законодавства
Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова  рада  не створювалась, ії
повноваження здійснюються Загальними зборами. 
Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Загальні збори акціонерного  товариства  не приймали  рішення  щодо запровадження   в
товаристві посади   внутрішнього аудитора
Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ "БАС" здійснюється відповідно
до 8 розділу  Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства
(протокол № 1/2011 від "26" квітня 2011 року).
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи
корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів,
- Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного
товариства. 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом  (затверджене
рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 1/2011 від "26" квітня 2011 року).
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного
року здійснювався Ревізором, та зовнішніми аудиторами ТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ" на
підставі договору № 03-23/4  від 23.03.2012 року. 
Затвердження зовнішнього аудитора - ТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ" відбувалось у
відповідності до вимог Статуту Товариства .
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ "БАС", вважає за необхідне
зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих
помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації
та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПрАТ "БАС", достовірність звітності та
включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
Керівництво ПрАТ "БАС" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та
його значимість і важливість.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна
зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого
удосконалення. Існує необхідність приведення вимог діючого Статуту у відповідність до Закону
України "Про акціонерні товариства"
Система внутрішнього контролю в Товаристві за винятком згаданих обставин створена та діє.



Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання
розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль,
як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні
для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240" Відповідальність аудитора,що
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до
управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора,
можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні
процедури. Аудитором були виконані аналітичні процедури,втому числі по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші.. Аудитор отримав  розуміння, зовнішніх чинників,
діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності ПрАТ "БАС" наражається на зовнішні та внутрішні ризики.
Загальну стратегію управління ризиками в ПрАТ "БАС" визначють Загальні збори акціонерів, а
загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПрАТ "БАС" в наслідок
шахрайства.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Назва аудиторської фірми ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи 19348835
Юридична адреса 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214
Місцезнаходження: 83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31, 5 поверх 
38 (0622) 97-13-01   38 (062) 333-38-83
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати
Аудиторську діяльність Свідоцтво № 0025, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001
р., термін дії: до 04.11.2015 р.
АУДИТОР Безгінов О.І., сертифікат серії А № 006691, виданий рішенням Аудиторської палати
України № 219 від 14.07.2010р року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської
палати до 14.07.2015 р.
Генеральний директор ТОВ "АФ "Укрвостокаудит" Сочинська Г.В., сертифікат серії А №
000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію
сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 31.10.2012 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення

на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)

емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними

видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі

постачання

ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" є одним з найбільших підприємств промислового
свинарства в Україну. Впровадження найсучасніших технологій, а також висока генетика
вирощуваних тварин дозволяють отримувати виробничі показники на рівні



середньоєвропейських. В 2011 році Товариство було вироблено 14 тис. тонн продукції, в т.ч.
м'ясо н/к - 850 тис. тонн, свинина - 10,5 тис. тонн, комбикорм - 545 тис. тонн, субпродукти - 933
тис. тонн, полуфабрикати - 1 363 тис. тонн.
Свинина є основним джерелом виробництва м'ясних (ковбасних) виробів, і враховуючи те, що
виробництво продуктів харчування завжди користується попитом, виробництво зазначеної
продукції є перспективним.
Для успішного ведення свинарства на промисловій основі організація виробництва ведеться
шляхом поділу поголів'я на однорідні групи свиней за різними ознаками (порода, вік, вага, фаза
виробничого циклу).
Усередині ферми свиней-виробників особливо важливу роль відіграє підбір тварин, які мають в
рамках даної породи функціональними і морфологічними властивостями, які найбільш близькі
до середніх показників бонітування.
За результатами багаторічної творчої селекційної роботи колективом вчених Інституту
свинарства ім. Квасницького НААН і фахівців племінного заводу ПрАТ "Бахмутський Аграрний
Союз" був виведений новий заводський тип свиней у великій білій породі з поліпшеними
м'ясними якостями - «Бахмутський». Даний покращений тип був затверджений наказом № 71/73
Міністерства аграрної політики і продовольства України та Національної Академії Аграрних
Наук України 15 березня 2011 року.
Технології утримання і годівлі, застосовувані на підприємстві, спрямовані на досягнення
основної мети - 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 Big Dutchman. Ведеться постійна робота по вдосконаленню рецептур
застосовуваних комбікормів із застосуванням комп'ютерних оптимізаторів, спрямована на
подальше поліпшення коефіцієнта конверсії корму і скорочення строків тримання.
Завдяки селекційній роботі і постійної оптимізації виробництва ПрАТ "БАС" є одним з лідерів
на ринку свинини в Україну.
Основними постачальниками сировини є підприємства-рослинники, що займають більше 10
відсотків в загальному об'ємі постачання, ЗАТ "Юг-Агро" та ТОВ "Востокагро", а також
постачальник макухи соєвої Хорошун Г.В. Відносини з ними довгі і стабільні, що дозволяє
Товариству мати налагоджені шляхи отримання сировини. Так, середньорічна ціна комбікормів
у 2011 р. зросла майже на 21% у порівнянні з 2010 р., у зв'язку з чим Товариство намагається
забезпечувати потреби у комбікормах для своєї господарської діяльності самостійно (є цех з
виробництва комбікормів). Що в свою чергу сприяє зниженню собівартості продукції. Ще
однїєю важливою складовою у собівартості продукції є ветеринарні препарати, доступність яких
обумовлена широким асортиментом, проте цiни на ветпрепарати постiйно зростають.
З метою забезпечення безперервності виробництва та незалежності від зовнішніх мереж
електропостачання, Товариство використовує власну мініелектростанцію. Постачання газу, який
займає приблизно 7 відсотків у собівартості продукції, здійснюється по встановленим тарифам. 
Виробництво продукції Товариства не має залежності від сезонних змін. Але враховуючи те, що
основною сировиною для Товариства є комбікорм, наявна залежність від погодних умов та
урожаю зернових культур. Фактори ризику, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть
Товариства, пов'язанi з нестабiльнiстю законодавчої бази, можливими змiнами в оподаткуваннi
та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави. Серед факторiв ризику також виникнення епiдемiї
захворюваностi свиней. До заходів Товариства щодо зменшення ризиків та захисту своєї
діяльності є те, що Товариство є частиною вертикально інтегрованої структури з розвиненими
промисловими рослинництвом, свинарством, скотарством, птахівництвом, а також
інтегрованими потужностями з виробництва комбікормів.
Враховуючи наявність замкнутої інтергальної структури, основним споживачем продукції
Товариства є ПрАТ "Горлівський м'ясокомбінат". Слід зазаначити, що м'ясокомбінатом у 2007 р.
зареєстровано товарний знак «Бахмут-М'ясо». Цей знак вказується тільки на продуктах ПрАТ
"ГМК" і означає, що ковбаси, делікатеси і напівфабрикати зроблені з високоякісної свинини
ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз». 
Основними конкурентами Товариства є "АПК-Інвест", ТОВ "Агропромислова компанія", ТОВ



"Даноша"(за даними журнала "Прибуткове свинарство" ПрАТ "БАС" займає 4те місце на Україні
по поголів'ю свиней - 82 тис. голів).

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

До складу активiв Товариства належить: 
1. Необоротнi активи (нематеріальні активи, незавершене будiвництво, основнi засоби); 
2. Оборотнi активи (запаси, дебiторська заборгованiсть за наданi послуги, з бюджетом, грошовi
кошти).
За останнi п'ять рокiв змiни в розмiрi активiв вiдбувались в основному за рахунок змiн у складi
необоротних активiв (реалізація, списання). 
Iнформацiя про рух основних засобiв та нематеріальних активів. 
Надiйшло: 
2007 р. - 20 483,5 тис. грн., а саме: нематеріальні активи - 24,5 тис. грн., будiвлi та споруди- 3
022,9 тис. грн.; машини та обладнання - 568,3 тис. грн.; транспортнi засоби - 13 671,2 тис. грн.;
інструменти, прилади - 90,1 тис. грн.; робоча і продуктивна худоба - 3 106,5 тис. грн. 
2008 рік - 21 745 тис. грн., а саме: нематеріальні активи - 10 тис. грн., будинки та споруди - 16
143 тис. грн.; машини та обладнанння - 3 258 тис. грн., транспортні засоби - 1 903 тис. грн.,
інструменти, прилади - 273 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 158 тис. грн.
2009 рік - 24 777 тис. грн., а саме: нематеріальні активи - 47 тис. грн., будівлі та споруди - 18 422
тис. грн.; машини та обладнання - 5 214 тис. грн; транспортні засоби - 344 тис. грн.; інструменти,
прилади - 559 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 191 тис. грн.
2010 рік - 17 553 тис. грн., а саме: нематеріальні активи - 42 тис. грн., будинки та споруди - 10
024 тис. грн., машини та обладнання - 3 232 тис. грн., транспортні засоби - 3 423тис. грн.,
інструменти, прилади - 612 тис. грн., інші основні засоби - 118 тис. грн., інші необоротні
матеріальні активи - 102 тис. грн.
2011 рік - 17 773 тис. грн., а саме: нематеріальні активи - 94 тис. грн., будівлі та споруди - 6 836
тис. грн., машини та обладнання - 557 тис. грн., транспортні засоби - 5 494 тис. грн.,
інструменти, прилади - 247 тис. грн., інші основні засоби - 4 482 тис. грн., інші необоротні
матеріальні активи - 63 тис. грн.
Вибуло (первісна вартість):
2007 р. - 9 465 тис. грн., а саме: машини та обладнання - 1 201 тис. грн.; транспортні засоби -
281,0 тис. грн., інструменти, прилади - 5 191,3 тис. грн.; робоча і продуктивна худоба - 2 791,7
тис. грн.
2008 р. - 2 091 тис.грн., а саме: будинки та споруди - 1 099 тис. грн.; машини та обладнання - 25
тис. грн.; транспортні засоби - 963 тис. грн., інструменти, прилади - 4 тис. грн.
2009 р. - 133 тис.грн., а саме: машини та обладнання - 79 тис. грн.; транспортні засоби - 24 тис.
грн.; інструменти - 29 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 1 тис. грн.
2010 р. - 789 тис.грн., а саме: машини та обладнання - 706 тис. грн., транспортні засоби - 2 тис.
грн., інструменти - 22 тис. грн., інші основні засоби - 49 тис. грн., інші неборотні матеріальні
активи - 10 тис. грн.
2011 р. - 694 тис. грн., в т.ч. машини та обладнання - 2 тис. грн., транспортні засоби - 542 тис.
грн., інструменти, прилади - 68 тис. грн., інші основні засоби - 69 тис. грн., інші необоротні
матеріальні активи - 13 тис. грн.
У звітному періоді вибуття ОС відбулось за рахунок їх реалізації.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується, на звітну дату складає
2 121 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року Товариство має повністю амортизовані основні засоби на суму 6 701
тис.грн.
Вартість основних засобів, переданих у заставу, становить 81 497 тис. грн. (отримані кредити у
Філія ГУ ПІБ в Донецькій обл.).
Переоцінка основних засобів у 2011 році не проводилась.       



Всi запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi пiдприємства i є швидкообортаємими. 
Запасiв, оформлених у заставу, переданих на комiсiю, на балансi Товариства немає. 
Протягом 2007-2010 років списання дебiторської заборгованостi не було. Безнадійна
дебиторська заборгованість у 2011 році списана на загальну суму 25 тис. грн. Вся дебiторська
заборгованiсть на звітну дату є поточною, постiйно ведеться робота по її погашенню. 
Найближчим часом значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю
пiдпримства не плануються.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні принципи формування інформації про основні засоби (ОЗ) та інші необоротні активи,
порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку в Україні 7 "Основні засоби", який був затверджений
Наказом Міністерства фінансів від 27.04.2000р. №92 та закріплено у Наказі про облікову
політику Товариства.
Протягом 2011 року Товариство задіяло майже 100% основних засобів. Терміни та умови
використання основних засобів Товариства відображені в обліковій політиці ПрАТ "БАС".
Частина основних засобів, а саме: транспортні засоби (балансова вартість - 3 578 тис. грн.), інші
основні засоби (балансова вартість - 7 690 тис. грн.) - передані в оперативну оренду. Крім того,
Товариство орендує основні засоби (вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду,
складає 790 тис.грн.). Усі договора оренди не відносяться до значних правочинів, у звя'язку з
тим, що вартість послуг становить менше 10 відостків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності.
Активи Товариства утримуються за рахунок власних коштів. Усі основні засоби емітента
розташовані за місцезнаходженям Товариства.
До виробничих потужностей віднесені: автогаражи, вагові, ветеринарний санпропусник,
дезбар'єр, грязевідстійник, будівля аерації та відстоювання, будівлі для утримання свиней (44),
зерносушилки, каналізаційна насосна станція, кормокухня (6), парогенераторна, свіноматочнік
(2), автокормушки, бункер сухого корму (12), вентилятори, вологоміри, зерноочистна машина,
сістема водопосточання (6), мініелектростанція тощо.
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби станом на звітну дату складає 1 068 тис. грн., у
тому числi: придбання (виготовлення) основних засобів (в т.ч. капітальний ремонт) - 662 тис.
грн., придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (обладнання) - 406 тис.
грн. У 2012 році Товариство не планує капітальне будівництво та розширення.
Щодо екологiчних питань: пiдприємство не перевищує гранично допустимi концентрацiї
забруднюючих речовин i не використовує у своїй дiяльностi шкiдливi речовини. Крім того
періодично проводяться перевірки товариства державними органами, що контролюють
виконання законодавства щодо порушення екологічної безпеки. Порушень за наслідками
перевірок на встановлено. Товариство з метою мінімізації впливу діяльності на навколишне
середовище, використовує сучасне очісне обладнання (система аерації та відстоювання, мийна
естакада, грязевідстійник, гноюзбірник, вентиляційні системи тощо).

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від

законодавчих або економічних обмежень

Фактори ризику, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства, пов'язанi з
нестабiльнiстю законодавчої бази, можливими змiнами в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй
полiтицi держави, можливiстю погiршення економiчної та соцiально-полiтичної ситуацiї в
Українi, форс-мажорнi обставини. Серед факторiв ризику також виникнення епiдемiї по
захворюваностi свиней.



Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій

за порушення законодавства

Протягом звітного року Товариством сплачені штрафні санкції на загальну суму 3,4 тис. грн., в
т.ч.: пеня по екологічному податку за 1кв.2011р. - 1 тис. грн.; пеня по листам непрацездатності -
0,2 тис. грн.; неправомірно витрачені страхові кошти - 1,4 тис. грн. грн; штраф по листам
непрацездатності - 0,7 тис. грн.; пеня по ПДФО - 0,1 грн.      

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента

Фiнансово-господарська дiяльнiсть здійснюється ПрАТ "БАС" вiдповiдно до стратегічних
планiв, якi затверджуються вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок як власних коштів так і коштів
державної підтримки агропромислового комплексу (у 2011 році було отримано 13 661 тис. грн.).
Значна доля активів Товариства сформована за рахунок власних коштів, що характеризує
структуру балансу як стабільну, наявна достатність робочого капіталу для поточних потреб.
Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можуть бути:
збiльшення об'ємiв реалiзацiї (за рахунок придбання сучасного обладнання, подальша
селекційна робота), пошук резервiв зниження витрат виробництва, тощо.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих

договорів

Станом на звітну дату Товариство не має укладені, але не виконані договори. У більшості
випадків договори укладаються безстрокові (строк дії договору 1 рік + автоматична
пролонгація). За укладеними договорами в 2012 році планується отримати прибуток на рівні
звітного року.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основними задачами управлiння Товариства є органiзацiя безперебiйного виробничого процесу,
забезпечення безперервного росту i удосконалення виробництва, створення умов для виконання
всiх завдань по виробництву i реалiзацiї продукцiї вiдповiдної якостi, пiдвищення ефективностi
виробництва i соцiального рiвня життя працiвникiв зайнятих на виробництвi. У 2012 році ПрАТ
"БАС" планує продовжувати стабільну роботу підприємства без істотних змін.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

Товариством постійно ведуться дослідження поголів'я, а саме:
 - з метою селекції - імунно-генетичні досліди Інститутом тваринництва УААН;
 - з метою підтримання здорового стану поголів'я  та контролю якості виробничого процесу -
ветеринарні досліди (серологічні, дегельмінтизації, патологічних матеріалів, вірусологічні,
якість дезінфекції та інші) Інститутом ветеринарної медицини, Державним науково-дослідним
інститутом з лабораторної діагностики та вет.сан.експертизи, НПП "Біо-Тест лабораторія",
Науково-дослідним центром біозахисту, державними вет.лабораторіями.
Загальна сума витрат у звітному році склала майже 500 тис. грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на звiтну дату судових справ, стороною в яких виступає Товариство, не має.



Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі

Протягом 2009-2011 років, незважаючи на кризу та достатньо високу конкуренцію в галузі,
підприємство наращує свої доходи і протягом останніх трьох років отримає прибуток. Так,
чистий доход від реалізації послуг в грошовому еквіваленті у 2011 році склав 280 044 тис. грн.,
тобто наявне збiльшення у порiвняннi з 2010 роком на 28%.


