6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Андрєєва Тетяна Юрiївна

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

ВС 377880 12.09.2000 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Вища. Ворошиловградський сiльськогосподарський iнститут (Луганський
сільськогосподарський інститут), спеціальність- економiка та органiзація
сiльськогосподарського виробництва.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат", посада - заступник головного
попередня посада, яку займав
бухгалтера.

6.1.8. Опис
Призначено на посаду Головного
бухгалтера ПрАТ "БАС" Андрєєву Тетяну Юрiївну, згiдно
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.10.2006 р. (не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента). Стаж
керiвної роботи 6 років. Протягом своєї дiяльностi займала
посади: помiчник бригадира, спецiалист з обiгу, бухгалтер з
облiку овочiв, техник - нормувальник, економiст по
науково-технiчному прогресу, бухгалтер автогаражу, бухгалтер
виробничого вiддiлу, оператор зв'язку, економiст, бухгалтер
фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер, заступник головного
бухгалтера, бухгалтер жилищно-комунального вiддiлу, головний
економiст, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Протягом звiтного року як Головний бухгалтер винагороду
отримала в грошовiй формi у вигляді заробітної плати у
розмірі 307 тис. грн.. Винагорода в натуральнiй формi не
сплачувалась. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi
та посадовi злочини не має. Не обіймає будь - яких посад на
інших підприємствах.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою
iнструкцiєю.
Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з
посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим
законодавством порядку наказом Голови правлiння. Головний
бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На
посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має повну
вищу освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж
бухгалтерської роботи не менше 5 рокiв.
Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї:
- Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим
використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв,
схороннiстю власностi падприємства.
- Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк
облiкову полiтику виходячi iз структури й особливостей
дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забеспечення його
фiнансової стiйкостi.
- Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану
рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi
застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими
не передвачено типовi форми, розробки форм документiв
внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забеспечення
порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням
господарських операцiй, дотримання технологiї обробки
бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
- Забеспечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i
звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах на основi
максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i
застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних
технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю,
формування i своєчасне представлення повної i достовiрної
бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його
майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення
заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисцiплiни.
- Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй,
придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i
коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського
облiку операцiй, пов'язаних в їх рухом, облiк витрат
виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї
продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також

фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
- Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правiльнiсть
оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих
звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт
(послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне
нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний ,
регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi
позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи,
коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у
встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а
також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання
працiвникiв пiдприємства.
- Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення
первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних
зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановлення
посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням
iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних
цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у
пiдроздiлах пiдприємства.
- Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i
непродуктивних витрат.
- Вживає заходiв з попередження нестач, незаконої витрати
коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового
i господарського законодавства. Бере участь в оформленi
матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та
товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в
необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
- Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для
забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
- Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних
фiнансових коштiв на банковських депозитних внесках
(сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних
паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з
депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.
- Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної,
фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi
списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач,
дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження
бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у
встановленому порядку в архiв.
- Бере участь у розробцi i впровадженi рацiональної планової i
облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення
бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв
обчислювальної технiки.
- Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв
про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої
бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у
встановленному порядку у вiдповiднi органи, надає методичну
допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань
бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного
аналiзу.
- Курує працiвниками бухгалтерiї.
Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не
вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Акнєвський Юрiй Петрович

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

ВВ 773536 28.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВД України в Донецькій
області

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Вища. Донський сiльськогосподарський iнститут, спеціальність ветеринарiя.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та ПрАТ "БАС", посада - перший заступник генерального директора.
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
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. Призначено на посаду Генерального директора
ПрАТ
"БАС" акціонера Акнєвського Юрiя Петровича, згiдно рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 р. для забезпечення
виконання обов`язків та положень згідно Статуту Товариства
(Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
15,00% або 30 простих іменних акцій номінальною вартістю
100,00 грн. акція). Стаж керiвної роботи 22 роки. Протягом
своєї дiяльностi займав посади:
ветеринарний лiкар,
начальник цеха, головний ветеринарний лiкар, заступник
директора по виробництву м'яса свинини, директор галузi
виробництва свинини, перший заступник генерального директора,
генеральний директор.
Протягом звiтного року як Генеральний директор винагороду в
грошовiй формi отримував у вигляді заробітної плати у розмірі
2014 тис. грн.. Непогашеної судимостi, у тому числi за
корисливi та посадовi злочини не має. Не обіймає будь - яких
посад на інших підприємствах.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю
Товариства, крім питань, то належать до виключної компетенції
Загальних зборів.
Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам,
організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від
імені Товариства у межах, встановле-них Статутом Товариства і
законодавством України.
Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична
особа, яка має мовну цивільну дієздатність і не є Ревізором
цього товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства
визначаються законодавством, положенням про виконавчий орган
Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від
імені Товариства контракт підписує уповноважений акціонер.
Порядок прийняття рішень Генеральним директором Товариства
встановлюється положенням про виконавчий орган. .
Генеральний директор організовує роботу Товариства.
Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим
колективом
органу який підписав колективний договір від імені трудового
колективу, мають право
бути присутніми на засіданнях виконавчого органу.
Протокол виконавчого органу підписується Генеральним
директором та надається
за вимогою для ознайомлення Ревізору, акціонеру (чи його
представнику), представнику профспілкового чи іншого
уповноваженого трудовим колективом органу який підписав
колективний договір від імені трудового колективу.
Генеральний директор обирається Загальними зборами
акціонерів Товариства в
порядку, передбаченому Статутом Товариства.
Генеральний директор в межах наданих йому повноважень має
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 па суму коли ринкова
вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10
відсотків вартості активів за даними останньої річної
фі-нансової звітності Товариства.
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх
повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
його повноваження здійснює приз-начена зборами особа. Інші
особи можуть діяти від імені Товариства у порядку
пред-ставництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням
Загальних
зборів акціонерів Товариства.
Підстави припинення повноважень Генерального директора
встановлюються законом, статутом та контрактом, укладеним з
Генеральним директором.
Повноваження Генеральною директора припиняються достроково у
випадку:
не
дотримування
вимог
законодавства,
статуту
та
внутрішніх
документів Товариства.
завдання Товариству своїми діями (бездіяльністю) збитків,
згідно із законом.
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.
Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не
вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Ревiзор

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

Мкртчан Олег Артушевич

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

ВК 072300 28.01.2005 Ворошиловским РВ ДМУ УМВС України в місті
Донецьк

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

Вища. Ставропольский полiтехнiчний iнститут, спеціальність - iнженер технолог .

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та Корпорацiя "IСД", посада - перший заступник виконавчого директора.
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Для проведення перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори
обирають Ревізора. Призначено на посаду Ревізора ПрАТ "БАС"
акціонера Мкртчан Олега Артушевича, згiдно рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 р. не більше ніж на
три роки для забезпечення виконання обов`язків та положень
згідно Статуту Товариства (володiє часткою в статутному
капiталi емiтента у розмiрi 42,5000% або 85 простих іменних
акцій номінальною вартістю 100,00 грн.кожна). Стаж керiвної
роботи 16 років. Протягом своєї дiяльностi займав посади:
начальник управлiння, перший заступник виконавчого директора,
генеральний директор. Основне мiсце роботи Корпорацiя
"IСД"(м. Донецьк), посада - генеральний директор. Не обіймає
будь-яких посад на інших підприємствах.
Протягом звiтного року як Ревізор винагороду нi в грошовiй,
нi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi, у
тому числi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту Товариства:
-контролює ефективне використання виконавчим органом активів
Товариства.
- контролює цільове використання виконавчим органом прибутку
Товариства.
- контролює діяльність виконавчого органу щодо виконання
Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми
особами:
- контролює дотримання виконавчим органом встановлених цим
Статутом обмежень його повноважень:
- контролює дотримання чинного законодавства щодо організації
та ведення бухгалтерського та податкового обліку виконавчим
органом та головним бухгалтером Товариства.
Ревізор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з
числа юридичних осіб - акціонерів.
Вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та
компетенція з питань не передбачених Статутом, визначаються
положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів
Товариства.
Ревізор
може
обиратися
для
проведення
спеціальної
перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства або
на визначений період. Строк повноважень Ревізора становить не
більше ніж на три роки.
Не можуть бути Ревізором
Генеральний директор.
- корпоративний секретар.
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності:
- члени інших органів Товариства.
Ревізор не може входити до складу лічильної комісії
Товариства.
Права га обов'язки Ревізора визначаються Законом "Про
Акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом
та положенням про Ревізора. Від імені Товариства договір з
Ревізором укладає Генеральний директор Товариства.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного
Загальних зборів і а вимагати скликання позачергових Загальних
зборів. Ревізор має право бути присутнім па Загальних зборах
та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
Ревізор має право браги участь у засіданнях виконавчою органу
у випадках, пе-редбачених законодавством України, Статутом та
внутрішніми положеннями Товарис-тва.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами фінансового року та у випадках ,
передбачених положенням про Ревізора або за рішенням Загальних
зборів. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до
інформації в межах, передбачених положенням про Ревізора.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує
висновок, в якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової
звітності за відповідний період:
факти порушення законодавства під час провадження
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерською обліку та подання звітності
інформація про інші факти, виявлені під час проведення
перевірки.
Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не
вiдбувалися.

