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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації,  наданої  для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії. 
Директор    Шлендер Олександр Леонiдович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
24.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕХРЕСУРСИ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30719652
1.4. Місцезнаходження емітента

Запорізька , Орджонiкiдзевський, 69035, м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 3а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061) 213-30-38 (061) 213-40-98
1.6. Електронна поштова адреса емітента

np@unives.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

25.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 81

 26.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
сторінці

http://unives-
capital.com/partners/tehresurs/

в мережі 
Інтернет

25.04.2013

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, 
місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію 
емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії 
(дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента 
до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління 
емітента

X

2. Інформація про засновників та/або 
учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність 
працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу 
роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння 
посадовими особами емітента акціями 
емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 
відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори 
акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, 
послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій 
емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, 
випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій 
протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих 
сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби 
емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих X



активів емітента
в) інформація про зобов'язання 
емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва 
та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість 
реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої 
особи за кожним випуском боргових 
цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації 
та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан 
корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних 
облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного 
покриття та його співвідношення з 
розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення 
розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям 
на кожну дату після змін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, 
які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття 
або включення нових іпотечних активів 
до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного 
покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на 
кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у 
емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття за станом на кінець звітного 
року
17. Інформація про наявність 
прострочених боржником строків 
сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами 
позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до 
складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних 
сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних 



активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски 
сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють 
сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів 
ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка 
складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних 
зборів емітента, які проведені за звітний 
період (для акціонерних товариств) 
(додається до паперової форми при 
поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка 
складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у 
разі емісії цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передачі 
об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)

30. Примітки

ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" не належить до будь-яких об'єднань 
пiдприємств.ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" та його цiннi папери не 
отримували рейтингової оцiнки.Емiтент не є акцiонерним 
товариством, iнформацiя щодо володiння посадовими особами 
акцiями емiтента, iнформацiя про осiб, що володiють 10 
вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi 
збори акцiонерiв, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про 
випуски акцiй емiтента, iнформацiя про викуп власних акцiй, 
iнформацiя про стан корпоративного управлiння не 
надається.ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" є емiтентом облiгацiй, випуск 
iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї, емiтентом не 
здiйснювався.Форма iснування випуску облiгацiй емiтента - 
бездокументарна, сертифiкати власникам цiнних паперiв не 
видавались.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї 
вiдсутнi.Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi не складалася.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕХРЕСУРСИ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3.1.4. Поштовий індекс
69035
3.1.5. Область, район
Запорізька , Орджонiкiдзевський
3.1.6. Населений пункт
м. Запорiжжя
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Сталеварiв, 3а
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №195198
3.2.2. Дата державної реєстрації
10.01.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
6800000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
6800000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
АТ "ТАСкомбанк"
3.3.2. МФО банку
339500
3.3.3. Поточний рахунок
26004041659001

 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв



49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид 
діяльності

Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що 
видав

Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Надання 
послуг з 

перевезення 
пасажирiв i 

небезпечних 
вантажiв 

автомобiльним 
транспортом

АГ №590758 15.06.2011
Мiнiстерство 

транспорту та зв'язку
необмежений

Опис Термiн дiї необмеженний.
 

3.8. Інформація про органи управління емітента
3.8.1. Загальнi збори Учасникiв.3.8.1.1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори Учасникiв. 
Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники 
Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-
який час замiнити свого представника у Загальних зборах Учасникiв, сповiстивши про це iнших 
Учасникiв. Учасник вправi передати свої повноваження на Зборах iншому Учаснику або 
представниковi iншого Учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну 
розмiру їх часток у Статутному капiталi.3.8.1.2. Загальнi збори Учасникiв Товариства мають 
право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi 
Загальними зборами до компетенцiї виконавчого органу.3.8.1.3. До виключної компетенцiї Зборiв 
Учасникiв належать:а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його 
планiв i звiтiв щодо їх виконання;б) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його 
статутного капiталу;в) обрання i вiдкликання Голови Зборiв Учасникiв, Ревiзiйної комiсiї;г) 
призначення та вiдкликання з посади Директора та/або його звiльнення;д) затвердження рiчних 
результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки 
прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;е) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;є) винесення рiшень 
про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;ж) 
визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, посадових осiб його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй та представництв;з) прийняття рiшення про припинення дiяльностi 
Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;и) 
встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв;i) вирiшення 
питання про придбання Товариством частки Учасника та про придбання Учасником частки 
iншого Учасника, прийняття нового Учасника;ї) вступ Товариства до складу засновникiв або 
учасникiв iншої юридичної особи;к) виключення Учасника з Товариства;л) прийняття рiшень 
щодо:- проведення Товариством операцiй по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в 
тому числi операцiй, пов'язаних з передачею такого майна пiд заставу, в забезпечення як власних 
зобов'язань так i зобов'язань третiх осiб, в оренду термiном понад 2 роки, безоплатне 
користування, здiйснення мiни, дарування тощо;- здiйснення Товариством операцiй на суму, що 
перевищує 100 000,00 грн. (Сто тисяч) гривень, окрiм операцiй з розмiщення коштiв Товариства 
на депозитних рахунках;- видачi Товариством позик, позичок, безповоротної фiнансової 
допомоги, в тому числi працiвникам Товариства, та укладення iнших аналогiчних за своїм змiстом 
угод, а також щодо надання гарантiй i поручительств, в тому числi вексельних i майнових;- 
отримання Товариством кредитiв, позик, позичок та укладення iнших аналогiчних за своїм 
змiстом угод;- проведення Товариством операцiй по вiдчуженню майна Товариства на суму, що 
становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства.З питань, зазначених у пунктах "а", "к" 
рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у 
сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. Рiшення про 
внесення змiн до Статуту Товариства; вiдчуження майна Товариства на суму, що становить 



п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства, та про припинення дiяльностi Товариства 
приймаються бiльшiстю не менш як у 3/4 голосiв, якщо iнше не встановлено законом.З усiх iнших 
питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв.Учасник Товариства не має права 
голосу при вирiшеннi Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та 
щодо спору мiж ним i Товариством.3.8.1.4. Змiни та доповнення до Статуту Товариства 
затверджуються Зборами Учасникiв, оформлюються в письмовiй формi як змiни та доповнення до 
Статуту. Перереєстрацiя здiйснюється згiдно з установленим законодавством порядком.Змiни до 
Статуту Товариства набирають чинностi для третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї, а у 
випадках, встановлених законом, - з моменту повiдомлення органу, що здiйснює державну 
реєстрацiю, про такi змiни. Юридичнi особи та їх учасники не мають права посилатися на 
вiдсутнiсть державної реєстрацiї таких змiн у вiдносинах iз третiми особами, якi дiяли з 
урахуванням цих змiн.3.8.1.5. Загальнi збори Учасникiв Товариства, як правило, вирiшують 
питання на своїх засiданнях.3.8.1.6. Збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них 
присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками 
голосiв.Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв, якi 
не є Учасниками Товариства. Учасники Зборiв, якi беруть участь у зборах, реєструються з 
зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний Учасник. Цей перелiк пiдписується Головою та 
Секретарем зборiв.3.8.1.7. Голова Зборiв Товариства органiзує ведення протоколу. На вимогу 
Учасникiв Товариства протоколи мають бути у будь-який час наданi їм для ознайомлення.3.8.1.8. 
Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк.Позачерговi 
Загальнi збори Учасникiв скликаються Головою Зборiв Учасникiв, що обирається Зборами 
Учасникiв на невизначений термiн до наступного переобрання, у разi неплатоспроможностi 
Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в 
цiлому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капiталу. Загальнi збори 
Учасникiв Товариства повиннi скликатися також на вимогу виконавчого органу.3.8.1.9. Учасники 
Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв, мають право вимагати 
скликання позачергових зборiв Учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується 
дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Зборiв Учасникiв не виконав зазначеної 
вимоги, вони вправi самi скликати Збори Учасникiв.3.8.1.10. Про проведення Загальних зборiв 
Учасники Товариства повiдомляються шляхом надiслання (поштою чи факсимiльними засобами 
зв'язку) повiдомлень з зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. 
Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв 
Учасникiв. Будь-хто з Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних 
зборах Учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку 
Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв Учасникам Товариства повинна бути 
надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборiв. З питань, 
не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх Учасникiв, 
присутнiх на Зборах. 3.8.1.11. Допускається прийняття рiшення методом опитування. У цьому разi 
проект рiшення або питання для голосування надсилається Учасникам, якi повиннi у письмовiй 
формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення 
вiд останнього Учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi Головою Зборiв 
Учасникiв про прийняте рiшення. 3.8.2. Директор Товариства.3.8.2.1. Одноособовим виконавчим 
органом Товариства є Директор, який здiйснює управлiння Товариством. Директор призначається 
Зборами Учасникiв як з числа Учасникiв, так i з числа осiб, якi Учасниками не являються. 
Директор призначається на посаду Зборами Учасникiв. Директор здiйснює керiвництво поточною 
дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї та прав, визначених цим Статутом та рiшенням 
Зборiв Учасникiв.Директор вирiшує питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi належать до 
компетенцiї Зборiв Учасникiв.3.8.2.2. Директор Товариства має право:· без довiреностi дiяти вiд 
iменi Товариства, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях, 
органах влади та управлiння, а також у взаємовiдносинах з фiзичними особами як на територiї 
Українi, так i за її межами;· розпоряджатися майном Товариства i використовувати грошовi та 
iншi активи Товариства одноособово чи за погодженням iз Загальними зборами Учасникiв (на 
свiй розсуд, окрiм випадкiв, передбачених цим Статутом та чинним законодавством);· вести 
переговори та укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, в тому числi зовнiшньоекономiчнi;· 
приймати рiшення та здiйснювати необхiднi заходи щодо участi Товариства в iнших юридичних 
особах, об'єднаннях та органiзацiях;· видавати довiреностi працiвникам Товариства, iншим 



фiзичним та юридичним особам;· схвалювати поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи, 
необхiднi для вирiшення його завдань;· затверджувати правила процедури та iншi внутрiшнi 
документи Товариства, визначати органiзацiйну структуру Товариства;· приймати на роботу та 
звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, накладати на них стягнення, застосовувати 
заохочення, передбаченi чинним законодавством України;· приймати рiшення про вiдрядження 
працiвникiв Товариства, у тому числi й за межi України;· давати розпорядження та видавати 
накази, обов'язковi для виконання всiма найманими працiвниками Товариства;· здiйснювати iншi 
дiї, що належать до його компетенцiї та дозволенi чинним законодавством України, окрiм тих, що 
згiдно з цим Статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв та iнших органiв 
Товариства.Директор зобов'язаний:· дотримуватися чинного законодавства та Статуту 
Товариства;· забезпечувати виконання планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;· 
забезпечувати зберiгання та ефективне розпорядження майном Товариства;· забезпечувати 
своєчасну сплату податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету, здачу звiтностi та 
адмiнiстративних даних;· контролювати роботу i забезпечувати ефективну взаємодiю пiдроздiлiв 
Товариства;· зберiгати комерцiйну таємницю Товариства та здiйснювати заходи щодо її охорони;· 
здiйснювати iншi обов'язки, пов'язанi з реалiзацiєю його компетенцiї. 3.8.3. Контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.3.8.3.1. Контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що створюється Загальними зборами 
Учасникiв Товариства з їх числа (їх представникiв) в кiлькостi трьох чоловiк. Директор не може 
бути членом Ревiзiйної комiсiї. Перевiрка дiяльностi Директора проводиться Ревiзiйною комiсiєю 
за дорученням Загальних зборiв Учасникiв, за власною iнiцiативою або на вимогу 
Учасникiв.3.8.3.2. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку 
Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс 
Товариства.3.8.3.3. Ревiзiйна комiсiя має право ставити питання про скликання позачергових 
Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено 
зловживання посадовими особами Товариства.3.8.3.4. Для здiйснення контролю за фiнансовою 
дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних зборiв, а також в iнших випадках, 
встановлених Статутом Товариства i законом, може призначатися аудиторська перевiрка.Порядок 
проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та звiтностi Товариства встановлюється Статутом i 
законом.На вимогу будь-кого з Учасникiв Товариства може бути проведено аудиторську 
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз залученням професiйного аудитора, не 
пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язанi з 
проведенням такої перевiрки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться 
аудиторська перевiрка, якщо iнше не встановлено Статутом Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 
(від загальної кількості)

Приватне акцiонерне 
товариство "Страхова 
компанiя "ЮНIВЕС"

32638319
03680Україна м. Київ 

вул. Червоноармiйська 
72

24.990000000000

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння 
активами "ЮНIВЕС", 
ПВIФ "ВЕС-IНВЕСТ"

34718165
03150Україна м. Київ 

вул. Червоноармiйська 
72

24.499000000000

LIONORE 
CONSULTANTS 

LIMITED (ЛIОНОРЕ 
КОНСАЛТАНТС 

ЛIМIТЕД )

НЕ 170161 

1075Кiпр Нiкосiя 
Avlonos l, Maria 

Building, 5th, floor, P.C. 
1075

24.9900000000000000



Прізвище, ім"я, по 
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав 

паспорт*

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 
(від загальної кількості)

Шлендер Олександр 
Леонiдович

СА 083536 30.01.1996 Заводський РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi

0.531000000000

Кузнєцов Олександр 
Анатолiйович

СВ 004633 09.07.1999 
Орджонiкiдзевський РВ УМВС України 

в Запорiзькiй областi

24.990000000000

Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 18 особи. Середня чисельнiсть позаштатних 
працiвникiв та сумiсникiв - 13 особи, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 
часу - 3 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 622,3 тис.грн., в порiвняннi з попереднiм 
роком вiдбулося зменьшення фонду заробiтної плати на 93,0 тис. грн. Кадрова програма емiтента, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не 
розроблялась. 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлендер Олександр Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 129171 03.04.2009 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища педагогiчна, спецiалiст. Запорiзький державний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1998 - 1999 рр. - керуючий справами, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Вексель-ФСА".
6.1.8. Опис
Повноваження посадової особи: здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю емiтента в межах 
своєї компетенцiї та прав, визначених статутом товариства. Витрати на оплату працi за звiтний 
перiод - 61,3 тис. грн., матерiальна допомога - 0,0 тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому 
числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не було. Iншi посади на iнших пiдприємствах не 
займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Олександр Анатолiйович



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 004633 10.07.1999 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна, спецiалiст, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут. Вища 
економiчна, спецiалiст. Київський державний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1994 - 2007 рр. - Голова Правлiння, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕСКО".
6.1.8. Опис
Повноваження посадової особи: здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
емiтентах у межах, визначених статутом товариства. Витрати на оплату працi за звiтний перiод - 
10,5 тис. грн., матерiальна допомога - 0,0 тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у 
натуральнiй формi, за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Титаренко Анжела Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 199525 24.10.2003 Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Янцiвський гранiтний кар’єр», головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
Повноваження посадової особи: здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку 
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.. Витрати на оплату працi за звiтний перiод – 
18,7 тис. грн., матерiальна допомога - 0,0 тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у 
натуральнiй формi, за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiїної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIВЕС"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 32638319 д/в



6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
0
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
6.1.8. Опис
4.3.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною 
комiсiєю, що створюється Загальними зборами Учасникiв Товариства з їх числа (їх 
представникiв) в кiлькостi трьох чоловiк. Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. 
Перевiрка дiяльностi Директора проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв 
Учасникiв, за власною iнiцiативою або на вимогу Учасникiв. 4.3.2. Ревiзiйна комiсiя складає 
висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв 
Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 4.3.3. Ревiзiйна комiсiя має право 
ставити питання про скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза 
суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. 4.3.4. 
Для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних 
зборiв, а також в iнших випадках, встановлених Статутом Товариства i законом, може 
призначатися аудиторська перевiрка. Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та 
звiтностi Товариства встановлюється Статутом i законом. На вимогу будь-кого з Учасникiв 
Товариства може бути проведено аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз 
залученням професiйного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з 
його Учасниками. Витрати, пов'язанi з проведенням такої перевiрки, покладаються на Учасника, 
на вимогу якого проводиться аудиторська перевiрка, якщо iнше не встановлено Статутом 
Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiїної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "ЮНIВЕС", ПВIФ 
"ВЕС-IНВЕСТ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 34718165 д/в
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/в
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
6.1.8. Опис
4.3.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною 
комiсiєю, що створюється Загальними зборами Учасникiв Товариства з їх числа (їх 
представникiв) в кiлькостi трьох чоловiк. Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. 
Перевiрка дiяльностi Директора проводиться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв 



Учасникiв, за власною iнiцiативою або на вимогу Учасникiв. 4.3.2. Ревiзiйна комiсiя складає 
висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв 
Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 4.3.3. Ревiзiйна комiсiя має право 
ставити питання про скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза 
суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. 4.3.4. 
Для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних 
зборiв, а також в iнших випадках, встановлених Статутом Товариства i законом, може 
призначатися аудиторська перевiрка. Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та 
звiтностi Товариства встановлюється Статутом i законом. На вимогу будь-кого з Учасникiв 
Товариства може бути проведено аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз 
залученням професiйного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з 
його Учасниками. Витрати, пов'язанi з проведенням такої перевiрки, покладаються на Учасника, 
на вимогу якого проводиться аудиторська перевiрка, якщо iнше не встановлено Статутом 
Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження
04107 Україна м. Київ Шевченковський м. Київ вул. 
Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарiй

Опис
Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: 
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. 
Лiцензiя АВ № 498004 дiйсна до 27.05.2019 року.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською 
Фiрмою "Статус"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

23287607

Місцезнаходження
69063 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя 
вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 1111

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон 0612897653
Факс 0612897653
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в Реєстр 
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi 
послуги -№ 1111 вiд 30.03.2001р., яке чинне до 27 сiчня 2016 
р., Горбуновою Тетяною Олегiвною (номер, серiя, дата видачi 
сертифiката аудитора-№ 002735 вiд 02.11.1995р., яке чинне до 
02.11.2014р.)

Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи

Страхова компанiя "Столичне страхування"

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю 



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34616061

Місцезнаходження
01010 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. 
Сiчневого повстання, 3б, оф.197

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АВ № 299646

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

07.02.2007

Міжміський код та телефон 0444867374
Факс 0444867374
Вид діяльності iншi послуги в сферi страхування

Опис
ТДВ "СК "Столичне страхування" надало послуги 
страхування ризикiв непогашення основної суми 
боргу та/або невиплати доходу за облiгацiями.



11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
у випуску 

(штук)

Форма 
існування та 

форма випуску

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Процентна 
ставка за 

облігаціями (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7

24.12.2007 3/08/2/07

Запорiзьке 
територiальне 

управлiння 
Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку

1000.000 5000
Бездокументарн

і іменні
5000000.000 10.000000000000

Опис
Торгiвля облiгацiями не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. Намiрiв щодо подання заяв для 
допуску на бiржi не має. Лiстiнг не проходили. 

 



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Злиття, подiл, приєднання, перетворення або видiл у звiтному роцi 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
У емiтента не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. Змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не 
вiдбувались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, 
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi протягом 2012 року є незмiнною.Згiдно з Наказом про облiкову 
полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 01 вiд 04.01.2011р. важливi аспекти облiкової 
полiтики.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється iз застосуванням комп'ютерної 
бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерiя. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й 
способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам 
законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства. Вiдповiдно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод нарахування 
амортизацiї прямолiнiйний . Амортизацiю за МНМА нараховується 100 % при вводi в 
експлуатацiю.Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Списання матерiалiв здiйснюється за iдентифiкованим методом . 
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з балансу 
з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї 
вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.Облiк фiнансових iнвестицiй 
ведеться згiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Текст аудиторського висновку
Мною, аудитором, Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською Фiрмою „Статус 
„ (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 23287607, мiсцезнаходження-69063 м.Запорiжжя, вул.Тургенєва,27-
4, реєстрацiйнi данi-03.08.1995р., № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР -1 103 
120 0000 012200 Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської Ради, номер та дата видачi свiдоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги -№ 1111 вiд 
30.03.2001р., яке чинне до 27 сiчня 2016 р., Горбуновою Тетяною Олегiвною (номер, серiя, дата видачi 
сертифiката аудитора-№ 002735 вiд 02.11.1995р., яке чинне до 02.11.2014р.) проведено аудиторську 
перевiрку у вiдповiдностi з договором № 4\13 вiд 06 лютого 2013р. - фiнансового звiту суб”єкту малого 
пiдприємництва Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Техресурси» метою вказування незалежної 
думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним 
бухгалтерського облiку та адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2012 р.Основнi 
вiдомостi про емiтента:Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Техресурси»Код 
за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiї України. 30719652Мiсцезнаходження 69035 
м.Запорiжжя,вул.Сталеварiв,3аДата державної реєстрацiї 10.01.2000р. № 1103120000000026 Основнi 
вiдомостi про Аудиторську ФiрмуПовне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих 
документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстюАудиторська Фiрма “Статус “№ , серiя, дата видачi 
та термiн дiї Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово 
надають аудиторськi послуги № 1111 вiд 30 березня 2001р., термiн дiї до 27 сiчня 2016р.Назва документа 
про вiдповiднiсть системи контролю якостi, номер рiшення, дата Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи 
контролю якостi, рiшення АПУ вiд 29.09.2011р. № 239\4Адреса 69035, м. Запорiжжя,проспект Ленiна,176-
78Телефон 061-289-76-53Електронна адреса status_@list.ru Основнi вiдомостi про здiйснення договору на 
проведення аудиту Дата i номер договору на проведення аудиту 31.01.2013р. № 6\13Дата початку 
проведення аудитуДата закiнчення проведення аудиту 01.02.2013р.28.02.2012р.Опис аудиторської 



перевiрки, у якому зазначається, що аудит було здiйснено вiдповiдно до МСА та цих Вимог, надається 
перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi, iз зазначенням дати або 
перiоду, за який вони складенi, а також зроблено описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi 
примiтки до фiнансової звiтностi.Джерелом аудиторської перевiрки за перiод з 01.01.2012р. по 
31.12.2012р. були вибранi наступнi документи :- Фiнансовий звiт суб”єкта малого пiдприємництва за 
2012р.- Вибiрково первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi облiковi 
документи, що вiдображають господарськi операцiї за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.Ми провели 
аудиторську перевiрку згiдно з вимогами Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть та Мiжнародними 
стандартами аудиту контролю якостi, аудиту,огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 
послуг(видання 2010року) , якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. При 
проведенi аудиторської перевiрки аудитор керувався Законом України „Про аудиторську 
дiяльнiсть„ Цивiльним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi ”, Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї 
України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096, Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв , 
якi подають до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р., Мiжнароднi 
стандарти аудиту стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог , а також планування й 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять 
суттєвих викривлень.Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової 
звiтностiОблiкова полiтика на пiдприємствi протягом 2012 року є незмiнною.Згiдно з Наказом про 
облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 01 вiд 04.01.2011р. важливi аспекти облiкової 
полiтики :I. Органiзацiя бухгалтерського облiку1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю 
пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається 
штатним розписом i затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства.2. Права й обов'язки 
головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухгалтерський облiк, 
цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями.2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про 
бухгалтерський облiк головний бухгалтер пiдприємства:2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi 
встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi 
строки фiнансової звiтностi;2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 
облiку всiх господарських операцiй;2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами 
та вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства.2.2. Розпорядження 
головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є 
обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства.2.2.1. 
Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних 
бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах згiдно з перелiком, 
наведеним у додатку до цього наказу (крiм платiжних доручень).2.3. Головний бухгалтер несе особисту 
вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, призначеним на вiдповiдну посаду його 
власником(ами), згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу.2.3.1. За вiдсутностi 
головного бухгалтера вищезазначенi (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються 
на його першого заступника.2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється 
посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником пiдприємства.II. Ведення бухгалтерського 
облiку1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється iз застосуванням комп'ютерної 
бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерiя.Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й 
способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам 
законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства.2. Згiдно з пунктом 1.3 Положення 
про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 24.05.95 р. N 88, всi первиннi документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та 
iнша звiтнiсть складаються українською мовою. Документи, що є пiдставою для записiв у 
бухгалтерському облiку i складенi iноземною мовою, повиннi мати узгоджений автентичний переклад 
українською мовою вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України "Про мови в Українськiй РСР".3. З 
метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю 
активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних 
документiв.4.Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне 
пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, 



методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв 
облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед складанням рiчної фiнансової 
звiтностi пiдприємства. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником 
пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).8.2. У всiх iнших випадках об'єкти й 
перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного 
законодавства у мiру необхiдностi. III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському облiку 
окремих активiв i господарських операцiй1. Основнi засобиВiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї 
прямолiнiйний . Амортизацiю за МНМА нараховується 100 % при вводi в експлуатацiю. 2. Нематерiальнi 
активиВiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" 
пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. При цьому 
лiквiдацiйну вартiсть прирiвнюємо до нуля.3. ЗапасиПервинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Списання матерiалiв здiйснюється за 
iдентифiкованим методом . Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в 
експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких 
предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного 
використання.4. Дебiторська заборгованiстьЗгiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 
"Дебiторська заборгованiсть" поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 
включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної 
вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв у разi виникнення сумнiвної 
заборгованостi.5. Зобов'язанняЗгiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 
"Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує 
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому унаслiдок його погашення. Поточнi 
зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.6. ДохiдДохiд визнається i оцiнюється згiдно з 
вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд".7. ВитратиЗгiдно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" витрати вiдображаються у балансi одночасно iз 
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з 
доходами, для отримання яких вони понесенi.Витрати пiдприємство вiдображає згiдно з вимогами 
П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за 
пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiвУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть 
за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, наявностi суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом 
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання 
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi 
проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента .Опис вiдповiдальностi аудитора за наданням 
висновку стосовно фiнансових звiтiвНашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової 
звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Нацiональних положень 
(стандартiв)бухгалтерського облiку. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить 
вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, 
що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки 
щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, 
який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), 
зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 706 
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 



„Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 
фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 
фiнансової звiтностi».Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових 
звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, 
затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку 
використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.Внутрiшня облiкова полiтика 
пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими 
складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, 
що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє зако¬нодавчим i нормативним 
вимогам, дiючим на Українi.На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та 
вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану 
результатiв дiяльностi ТОВ «Техресурси».Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думкиТОВ 
«Техресурси» рекомендовано згiдно п.17 П(С)БО 7 «Основнi засоби» зробити переоцiнку основних 
засобiв с нульовою залишковою вартiстю у вiдповiдностi до Закону України « Про бухгалтерський обiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» та П(С)БО 7.Умовно-позитивна думкаНа мою думку,за винятком впливу 
питання, про яке йдеться у параграфi «пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансовi 
звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан, iнформацiю про реальний стан активiв та 
пасивiв ТОВ «Техресурси» станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати за 2012 рiк згiдно з 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та вiдповiдає чинному законодавству 
України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.Додатковий роздiл щодо вимог 
законодавчих та нормативних актiв Iнша допомiжна iнформацiяМи висловлюємо думку щодо iншої 
додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»,затверджених 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та 
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096 . Щодо 
вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 
Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) або частинi четвертiй статтi 144 
Цивiльного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю).Для врахування чистих 
активiв аудитор керувався Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств № 485 вiд 17.11.2004р.та даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 „Баланс„.Чистi активи ТОВ «Техресурси» станом на 
31.12.2012р. складають (6562,2) тис. грн., що менш статутного капiталу пiдприємства.Розмiр чистих 
активiв ТОВ «Техресурси» порiвняно з розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень 
Цивiльного Кодексу України.На мою думку, чистi активи ТОВ «Техресурси» станом на 31.12.2012р. 
менш Статутного капiталу , складеного пiдприємством , що не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства 
України. Щодо наявностi суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»)Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi 
процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 « 
Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 
фiнансову звiтнiсть».Наявнiсть суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» в фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк ТОВ «Техресурси» 
-вiдсутня. Щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 
товариства».Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть дiючому законодавству суми мiнiмального 
правочину.Згiдно зi статутом пiдприємства директор має право пiдписувати договори не бiльш 100 000 
грн., а бiльше тiльки згiдно з рiшенням загальних зборiв учасникiв ТОВ «Техресурси».Згiдно протоколу 
загальних зборiв учасникiв ТОВ «Техресурси» № 242 вiд 19.12.2012р.було прийнято рiшення скласти 
договiр позики з ТОВ «КУА «Юнiвес»ПВIФ «Вес-iнвест» на отримання позики у сумi 1 400 000 грн. зi 
сплатою вiдсоткiв в розмiрi 7, 5 %, строк повернення до 01.02.2014р.Згiдно протоколу загальних зборiв 
учасникiв ТОВ «Техресурси» № 232 вiд 29.03.2012р.було прийнято рiшення скласти договiр позики з 
ТОВ «КУА «Юнiвес»ПВIФ «Вес-iнвест» на отримання позики у сумi 650 000 грн. зi сплатою вiдсоткiв в 



розмiрi 7, 5 %, строк повернення не пiзнiше 28.03.2013р.Таким чином, ТОВ «Техресурси» дiє згiдно з 
вимогами статуту до вищевикладених питань.Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану 
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».Вищим органом 
Товариства є Загальнi збори Учасникiв. Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними 
представникiв. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. 
Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах Учасникiв, сповiстивши 
про це iнших Учасникiв. Учасник вправi передати свої повноваження на Зборах iншому Учаснику або 
представниковi iншого Учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх 
часток у Статутному капiталi. Загальнi збори Учасникiв Товариства мають право приймати рiшення з усiх 
питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до компетенцiї 
виконавчого органу. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв належать:а) визначення основних 
напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв щодо їх виконання;б) внесення змiн до 
Статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу;в) обрання i вiдкликання Голови Зборiв 
Учасникiв, Ревiзiйної комiсiї;г) призначення та вiдкликання з посади Директора та/або його звiльнення;д) 
затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, 
затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку 
виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;е) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;є) винесення рiшень 
про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;ж) 
визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, посадових осiб його дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй та представництв;з) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення 
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;и) встановлення розмiру, форми i порядку 
внесення Учасниками додаткових вкладiв;i) вирiшення питання про придбання Товариством частки 
Учасника та про придбання Учасником частки iншого Учасника, прийняття нового Учасника;ї) вступ 
Товариства до складу засновникiв або учасникiв iншої юридичної особи;к) виключення Учасника з 
Товариства; л) прийняття рiшень щодо:- проведення Товариством операцiй по розпорядженню нерухомим 
майном Товариства, в тому числi операцiй, пов'язаних з передачею такого майна пiд заставу, в 
забезпечення як власних зобов'язань так i зобов'язань третiх осiб, в оренду термiном понад 2 роки, 
безоплатне користування, здiйснення мiни, дарування тощо;- здiйснення Товариством операцiй на суму, 
що перевищує 100 000,00 грн. (Сто тисяч) гривень, окрiм операцiй з розмiщення коштiв Товариства на 
депозитних рахунках;- видачi Товариством позик, позичок, безповоротної фiнансової допомоги, в тому 
числi працiвникам Товариства, та укладення iнших аналогiчних за своїм змiстом угод, а також щодо 
надання гарантiй i поручительств, в тому числi вексельних i майнових;- отримання Товариством кредитiв, 
позик, позичок та укладення iнших аналогiчних за своїм змiстом угод;- проведення Товариством операцiй 
по вiдчуженню майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства.З 
питань, зазначених у пунктах "а", "к" рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують 
Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв 
Товариства. Рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства; вiдчуження майна Товариства на суму, що 
становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства, та про припинення дiяльностi Товариства 
приймаються бiльшiстю не менш як у 3/4 голосiв, якщо iнше не встановлено законом.З усiх iнших питань 
рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв.Учасник Товариства не має права голосу при вирiшеннi 
Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i 
Товариством.Змiни та доповнення до Статуту Товариства затверджуються Зборами Учасникiв, 
оформлюються в письмовiй формi як змiни та доповнення до Статуту. Перереєстрацiя здiйснюється 
згiдно з установленим законодавством порядком.Змiни до Статуту Товариства набирають чинностi для 
третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повiдомлення 
органу, що здiйснює державну реєстрацiю, про такi змiни. Юридичнi особи та їх учасники не мають права 
посилатися на вiдсутнiсть державної реєстрацiї таких змiн у вiдносинах iз третiми особами, якi дiяли з 
урахуванням цих змiн. Загальнi збори Учасникiв Товариства, як правило, вирiшують питання на своїх 
засiданнях.Збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники 
Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв.Брати участь у Зборах з правом 
дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв, якi не є Учасниками Товариства. Учасники Зборiв, 
якi беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний Учасник. Цей 
перелiк пiдписується Головою та Секретарем зборiв.Голова Зборiв Товариства органiзує ведення 
протоколу. На вимогу Учасникiв Товариства протоколи мають бути у будь-який час наданi їм для 
ознайомлення.Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк.Позачерговi 



Загальнi збори Учасникiв скликаються Головою Зборiв Учасникiв, що обирається Зборами Учасникiв на 
невизначений термiн до наступного переобрання, у разi неплатоспроможностi Товариства, а також у будь-
якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, зокрема, якщо виникає 
загроза значного скорочення Статутного капiталу. Загальнi збори Учасникiв Товариства повиннi 
скликатися також на вимогу виконавчого органу.Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш 
як 10 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових зборiв Учасникiв у будь-який 
час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Зборiв 
Учасникiв не виконав зазначеної вимоги, вони вправi самi скликати Збори Учасникiв. Про проведення 
Загальних зборiв Учасники Товариства повiдомляються шляхом надiслання (поштою чи факсимiльними 
засобами зв'язку) повiдомлень з зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. 
Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв Учасникiв. 
Будь-хто з Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасникiв за 
умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до 
скликання Загальних зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з 
документами, внесеними до порядку денного Зборiв. З питань, не включених до порядку денного, 
рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх Учасникiв, присутнiх на Зборах. Допускається 
прийняття рiшення методом опитування. У цьому разi проект рiшення або питання для голосування 
надсилається Учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 
днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голосування всi вони повиннi бути 
проiнформованi Головою Зборiв Учасникiв про прийняте рiшення.Останнi збори учасникiв були 
проведенi 16.01.2012р.-протокол загальних зборiв учасникiв ТОВ «Техресурси» № 229\1-затвердження 
рiчного звiту за 2011р. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здiйснює 
управлiння Товариством. Директор призначається Зборами Учасникiв як з числа Учасникiв, так i з числа 
осiб, якi Учасниками не являються. Директор призначається на посаду Зборами Учасникiв. Директор 
здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї та прав, визначених 
цим Статутом та рiшенням Зборiв Учасникiв.Директор вирiшує питання дiяльностi Товариства, крiм тих, 
якi належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства має право:-без довiреностi дiяти вiд 
iменi Товариства, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях, органах 
влади та управлiння, а також у взаємовiдносинах з фiзичними особами як на територiї Українi, так i за її 
межами;-розпоряджатися майном Товариства i використовувати грошовi та iншi активи Товариства 
одноособово чи за погодженням iз Загальними зборами Учасникiв (на свiй розсуд, окрiм випадкiв, 
передбачених цим Статутом та чинним законодавством);-вести переговори та укладати вiд iменi 
Товариства будь-якi угоди, в тому числi зовнiшньоекономiчнi;-приймати рiшення та здiйснювати 
необхiднi заходи щодо участi Товариства в iнших юридичних особах, об'єднаннях та органiзацiях;-
видавати довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам;-схвалювати 
поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;-затверджувати 
правила процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначати органiзацiйну структуру 
Товариства;-приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, накладати на них 
стягнення, застосовувати заохочення, передбаченi чинним законодавством України;-приймати рiшення 
про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi й за межi України;-давати розпорядження та 
видавати накази, обов'язковi для виконання всiма найманими працiвниками Товариства;- здiйснювати 
iншi дiї, що належать до його компетенцiї та дозволенi чинним законодавством України, окрiм тих, що 
згiдно з цим Статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.Директор 
зобов'язаний:-дотримуватися чинного законодавства та Статуту Товариства;-забезпечувати виконання 
планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;-забезпечувати зберiгання та ефективне 
розпорядження майном Товариства;-забезпечувати своєчасну сплату податкiв, зборiв та обов'язкових 
платежiв до бюджету, здачу звiтностi та адмiнiстративних даних;-контролювати роботу i забезпечувати 
ефективну взаємодiю пiдроздiлiв Товариства;-зберiгати комерцiйну таємницю Товариства та здiйснювати 
заходи щодо її охорони;-здiйснювати iншi обов'язки, пов'язанi з реалiзацiєю його компетенцiї. Контроль 
за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що створюється 
Загальними зборами Учасникiв Товариства з їх числа (їх представникiв) в кiлькостi трьох чоловiк. 
Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. Перевiрка дiяльностi Директора проводиться 
Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Учасникiв, за власною iнiцiативою або на вимогу 
Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної 
комiсiї Загальнi збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. Звiт 
ревiзiйної комiсiї за 2012р. не надано до аудиторської перевiрки. Ревiзiйна комiсiя має право ставити 



питання про скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза суттєвим 
iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. Для здiйснення 
контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних зборiв, а також в iнших 
випадках, встановлених Статутом Товариства i законом, може призначатися аудиторська 
перевiрка.Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та звiтностi Товариства встановлюється 
Статутом i законом.На вимогу будь-кого з Учасникiв Товариства може бути проведено аудиторську 
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз залученням професiйного аудитора, не пов'язаного 
майновими iнтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язанi з проведенням такої 
перевiрки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевiрка, якщо iнше не 
встановлено Статутом Товариства. Внутрiшнiй аудит на пiдприємствi не передбачений.Таким чином, 
вищим орган Товариства є загальнi збори учасникiв,виконавчим органом пiдприємства , що здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю є директор. Протягом 2012р.ТОВ «Техресурси» здiйснювало 
власну дiяльнiсть згiдно з корпоративним станом на пiдприємствi.ТОВ «Техресурси» дiє на пiдставi 
вимог Статуту та чинного законодавства України.Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»).Пiд час виконання процедур 
оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його 
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка 
ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор 
виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї 
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського 
персоналу , якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при 
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були 
проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав 
розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та 
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i 
пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.Для оцiнки ризикiв суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства аудитор використав своє професiйне судження та :а) iдентифiкував 
ризики шахрайства шляхом розгляду iнформацiї, отриманої пiд час процедур оцiнки ризикiв, та вивчання 
класiв операцiй ,залишкiв на рахунках та розкриттiв у фiнансових звiтах;б) спiввiднiс iдентифiкованi 
ризики шахрайства з тим, що може виявитись невiрним на рiвнi тверджень ; в) розглянув вiрогiдну 
величину потенцiйного викривлення включно з можливiстю, що ризик може призвести до численних 
викривлень, та вiрогiднiстю фактичної наявностi самого ризику.На протязi аудиторської перевiрки за 
2012рiк ( пiд час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розумiння системи контролю, якi 
були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення 
шахрайства. Отримання такого розумiння, використання свого професiйного судження та виконання усiх 
вищевказаних процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв аудитором викривлення фiнансової звiтностi 
товариства внаслiдок шахрайства не встановлено.Таким чином,аудитор не отримав доказiв стосовно 
суттєвого викривлення в ТОВ «Техресурси» у 2012р. внаслiдок шахрайства.Висловлення думки аудитора 
про показники фiнансової стабiльностi та платоспроможностi ТОВ «Техресурси» за 2012рiк АНАЛIЗ 
ПОКАЗНИКIВфiнансової стабiльностi та платоспроможностi за 2012р. ТОВ «Техресурси» № Показник 
Станом на 01.01.2012р. Станом на 31.12.2012р. Нормативнi значення1. Коефiцiєнт покриття 1,25 1,19 >12. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 1,24 1,18 0,6-0,83. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,02 0,01 >0 
збiльшення4. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) -0,32 -0,47 >0,55. Коефiцiєнт фiнансування 
15431,5 13892,9 <1 збiльшення6. Сума коштiв у розпорядженнi пiдприємства (тис. грн.) 15 431,5 13 892,9 
1 538,67. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0 0 >0 збiльшення8. Коефiцiєнт забезпечення 
власними оборотними засобами 0,21 0,12 Не менш нiж 09. Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) 1065,2 
812,5 >0 збiльшення Загальний коефiцiєнт покриття характеризує достатнiсть оборотних коштiв 
пiдприємства для погашення своєї заборгованостi i показує скiльки грошових одиниць обiгових коштiв 
припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Критичне значення його рiвне 1. 
Згiдно з балансом ТОВ «Техресурси» цей коефiцiєнт на 01.01.2012р.- 1,25, на 31.12.2012р.- 1,19, вiн 
зменьшився на 0,06.Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi характеризує, наскiльки можливим є погашення 
короткострокових зобов’язань за рахунок коштiв на поточному рахунку та iнших рахунках в установах 
банку, а також коштiв у короткострокових цiнних паперах та дебiторськiй заборгованостi. Пiдприємство 
має можливiсть погасити короткостроковi зобов’язання. На 01.01.2012р. вiн становить 1,24, на 
31.12.2012р.- 1,18, вiн зменьшився на 0,06.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує наскiльки 



можливим є негайне погашення короткострокових зобов’язань швидко лiквiдними грошовими засобами 
та цiнними паперами. Вiн становить на 01.01.2012р.- 0,02, на 31.12.2012р.- 0,01, вiн зменшився на 
0,01.Коефiцiєнт автономiї показує вагу власних коштiв в загальнiй сумi джерел фiнансування, його 
нормативне значення > 0,5:- на 01.01.2012р.- (0,32) ;- на 31.12.2012р.- (0, 47), вiн зменьшився на 0,15 .За 
цей перiод вiдбулося зменшення коштiв у розпорядженнi пiдприємства на 1538,6 тис. грн., чистий 
оборотний капiтал станом на 31.12.2012р. складає 812,5 тис.грн.На мою думку, фiнансовий стан ТОВ 
«Техресурси» станом на 31.12.2012р. можна охарактеризувати як нестабiльний.Грунтуючись на 
отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не iснує суттєвої невизначеностi стосовно подiй чи 
умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати 
дiяльнiсть.Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi 
товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 
«Безперервнiсть».Управлiнський персонал ТОВ «Техресурси» здiйснював оцiнку суб”єкту 
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, фiнансова звiтнiсть за 2012рiк складена на основi 
припущення про безперервнiсть.Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених 
нормативiв , зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi ;Активи у бухгалтерському облiку класифiковано та оцiнено вiдповiдно 
до П(С)БО. Оцiнка активiв достовiрно визначена й очiкується отримання а майбутньому економiчних 
вигод, пов’язаних з його використанням.Облiк основних засобiв ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 7 
“Основнi засоби”, за винятком того, що ТОВ «Техресурси» рекомендовано згiдно п.17 П(С)БО 7 «Основнi 
засоби» зробити переоцiнку основних засобiв с нульовою залишковою вартiстю у вiдповiдностi до Закону 
України « Про бухгалтерський обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та П(С)БО 7.У господарськiй 
дiяльностi товариство використовує власнi основнi засоби. Згiдно даних фiнансової звiтностi основнi 
засоби складають по первiснiй вартостi основнi засоби складають – станом на 01.01.2012р. – 11 988,4тис. 
грн, знос - 5602,1 тис. грн., станом на 01.01.2012р. залишкова вартiсть складає – 6 386,3 тис. грн., на 
31.12.2012р. по первiснiй вартостi основнi засоби складають – 13 449,0 тис. грн., на 31.12.2012р. знос 
складає – 6 436,6 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2012р. складає -7 012,4 тис. грн. Метод 
нарахування амортизацii основних засобiв – прямолiнiйний. У бухгалтерському облiку забеспечено 
вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству України. 
Порушень не виявлено.На мою думку, облiк основних засобiв достовiрно вiдображено у бухгалтерському 
облiку пiдприємства та вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 “Основнi засоби”, за винятком того, що ТОВ 
«Техресурси» рекомендовано згiдно п.17 П(С)БО 7 «Основнi засоби» зробити переоцiнку основних 
засобiв с нульовою залишковою вартiстю у вiдповiдностi до Закону України « Про бухгалтерський обiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» та П(С)БО 7.Станом на 01.01.2012р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
складають 3784,8 тис.грн., станом на 31.12.2012р.-1 831,2 тис.грн.(вiдображено достовiрно згiдно даних 
бухгалтерського облiку пiдприємства). Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться згiдно до П(С)БО 12 
«Фiнансовi iнвестицiї». Станом на 31.12.2012р. фiнансовi iнвестицiї складають 2 тис.грн., що вiдповiдає 
даним бухгалтерського облiку.На мою думку, необоротнi активи ТОВ «Техресурси» достовiрно 
вiдображенi у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємства та станом на 31.12.2012р. 
складають – 4 998,9 тис. грн., за винятком того, що ТОВ «Техресурси» рекомендовано згiдно п.17 П(С)БО 
7 «Основнi засоби» зробити переоцiнку основних засобiв с нульовою залишковою вартiстю у 
вiдповiдностi до Закону України « Про бухгалтерський обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та П(С)БО 
7.Облiк виробничих запасiв здiйснюється вiдповiдно з вимогами П(С)БО № 9 “Запаси” та П(С)БО №16 
“Витрати”. Пiдприємство веде синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Виробничi запаси 
облiковуються в облiку за фактичною собiвартiстю.Станом на 01.01.2012р. на балансi виробничi запаси 
складають – 35,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. складають – 34,7 тис.грн.У 2012р. ТОВ «Техресурси» 
не проводило дооцiнки та уцiнки залишкiв запасiв. Порушень ведення облiку не виявлено.На мою 
думку,облiк виробничих запасiв та товарiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 “Запаси”.Порушень не 
виявлено.Облiк та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi ведеться згiдно з П(С)БО № 10 
“Дебiторська заборгованiсть”.Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. зi строком погашення до 
12 мiсяцiв- 4830,6 тис. грн. , в т. р. дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом станом на 
31.12.2012р. складає – 5,9 тис. грн. , iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р 
складає -4731,8 тис. грн., та дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги на 31.12.2012р. 
складає – 92,9 тис. грн.У складi дебiторської заборгованiстi сумнiвнiй та безнадiйнiй заборгованостi не 
має.На мою думку, облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська 
заборгованiсть”.Облiк поточних фiнансових iнвестицiй ведеться згiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi 
iнвестицiї». Станом на 31.12.2012р. фiнансовi iнвестицiї складають 0,5 тис.грн., що вiдповiдає даним 



бухгалтерського облiку.Облiк касових операцiй ведеться згiдно з вимогами Постанови Правлiння НБУ вiд 
02.02.1995р. № 21 “Порядок ведення касових операцiй в народному господарствi України” та Постанови 
Правлiння в ред. вiд 13.10.1997р. № 334. Лiмiт каси пiдприємством дотримується.Операцiї на 
розрахунковому рахунку ТОВ «Техресурси» веде згiдно iнструкцiї НБУ №7 „Про безготiвковi рахунки в 
господарському облiку України „ Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 01.01.2012р. складають 
– 118,9 тис. грн. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2012р. складають-75,0 тис. 
грн..Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012р. складають – 58,1тис .грн.(дебетове сальдо по рахунку 
6442).Витрати майбутнiх переодiв станом на 31.12.2012р. складають 48,4 тис.грн., що вiдповiдає даним 
бухгалтерського облiку на пiдприємствi.За перевiряємий перiод iнвентаризацiя проведена згiдно 
Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, 
грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 
вiд 11.08.1994р. зi змiнами та доповненнями.На мою думку, активи ТОВ «Техресурси» станом на 
31.12.2012р. достовiрно вiдображенi в бухгалтерського облiку України та пiдтверджуються 
iнвентаризацiєю статей бухгалтерського балансу та станом 31.12.2012р. активи ТОВ «Техресурси» 
складають 13 892,9 тис.грн.Розкриття iнформацiї про зобов”язання вiдповiдно до встановлених 
нормативiв, зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi ;Визнання та оцiнка реальностi кредиторської заборгованостi ведеться 
вiдповiдно до П(С)БО №11 “Зобов’язання” та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв капiталу, 
зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй.Поточнi зобов’язання станом на 
01.01.2012р. складають:- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов”язаннями- 3000,0 тис.грн.- 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 190,7 тис. грн.;- розрахунки з бюджетом – 4,0 
тис.грн.;- iншi поточнi зобов’язання – 944,4 тис. грн. Поточнi зобов’язання станом на 
01.01.2012р.складають -4139,1 тис. грн.Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р.складають :- поточна 
заборгованiсть за довгостроковими зобов”язаннями- 3876,0 тис.грн.- кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги – 62,0 тис. грн.;- поточнi обов’язки за розрахунками з бюджетом-4,1 тис. грн.;- 
iншi поточнi станом на 31.12.2012р. складають-244,3 тис. грн.;Поточнi зобов’язання станом на 
31.12.2012р.складають -4186,4тис. грн.За перевiряємий перiод розрахунки з бюджетом, позабюджетними 
фондами i соцiальному страхуванню вiдповiдають чинному законодавству.Станом на 
31.12.2012р.забеспечення наступних витрат та платежiв складають 2,9 тис.грн., у т.р. нарахування резерву 
вiдпусток,що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку та чинному законодавству України.Довгостроковi 
зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають– 16 265,8 тис. грн., у т.р. довгостроковi векселя виданi на 
суму 11265,8 тис.грн.,номiнальна вартсiть випушених облiгацiй на суму 5000,0 тис.грн.(Iменнi,процентнi 
облiгацiї у кiлькостi 5000 штук, випущенi в без документарнiй формi номiнальною вартiстю 1000,0 грн. на 
загальну суму 5 000 000,0- грн..-Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № 3\08\2\07,зареєстрованого 
Держаною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. За перевiряємий перiод iнвентаризацiя 
грошових коштiв та розрахункiв з кредиторами проводилась згiдно Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних 
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та 
розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд 11.08.1994р. зi змiнами та 
доповненнями.На мою думку, за перевiряємий перiод зобов’язання реально вiдображенi у фiнансовiй 
звiтностi та у бухгалтерському облiку пiдприємства.Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно 
до встановлених нормативiв , зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ; До складу власного капiталу станом на 01.01.2012р. 
входять :- Статутний капiтал- 6800,00 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам пiдприємства та не 
сплачено у повному обсязi.- Непокритий збиток – (11801,5) тис. грн., що вiдповiдає даним 
бухгалтерського облiку пiдприємства. До складу власного капiталу станом на 31.12.2012р. входять:- 
статутний капiтал- 6800,0 тис.грн,. що вiдповiдає статутним документам пiдприємства та не сплачено у 
повному обсязi.- Непокритий збиток – (13 362,2) тис. грн.(вiдповiдає даним бухгалтерського 
облiку).Облiк власного капiталу ведеться згiдно з вимогами Плану рахункiв , П(С)БО №5 “Звiт про 
власний капiтал” та iншими П(С)БО та станом на 31.12.2012р. власний капiтал складає -(6 562,2) тис. 
грн.На мою думку, облiк власного капiталу пiдприємства станом на 31.12.2012р. достовiрно вiдображено 
у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно з вимогами дiючого законодавства України.Статутний 
капiтал ТОВ «Техресурси» на момент проведення аудиторської перевiрки сплачено у повному обсязi 
згiдно з вимогами чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого 
збитку;Визнання доходiв у бухгалтерському облiку ТОВ «Техресурси» здiйснюється з використанням 
методу нарахування усiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi та вiдповiдають вимогам П(С)БО 
№ 15 „Дохiд „. Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу.ТОВ «Техресурси» достовiрно 



розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими 
вимогами Iнструкцiї „Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй”.Протягом 2012 року дохiд (виручка) з 
ПДВ складає 5 071,2 тис.грн.,iншi операцiйнi доходи - вiдсутнi.,iншi доходи-3,8тис.грн.Визнання витрат в 
бухгалтерському облiку ТОВ «Техресурси» здiйснюється з використанням методу нарахування усiх 
витрат , якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 „Витрати „. Загальна 
сума витрат за 2012 рiк складає – 5 606,6 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рiк згiдно даних бухгалтерського 
облiку та форми № 2-М „ Звiту про фiнансовi результати „ за 2012 рiк складає - (1 376,8) тис. грн. 
Показник чистого збитку за 2012р. рiк вiдображає вiдповiднiсть з формою № 1 „Баланс” за 2012р. рiк зi 
строкою 350 (гр.3 та гр. 4). Показники вiдповiдають один одному. Ведення бухгалтерського облiку в ТОВ 
«Техресурси» вiдповiдає Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ” вiд 
16.07.1999р. № 996-XIV.На мою думку, чистий збиток у фiнансовiй звiтностi ТОВ «Техресурси» 
достовiрно вiдображено та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку пiдприємства.Забезпечення випуску 
цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за цiнними 
паперами)Дата реєстрацiї випуску Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску Найменування особи гаранта 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ гаранта Мiсцезнаходження гаранта1 2 3 4 524.12.2007 3/08/2/07 
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Столичне страхування" 34616061 м.Київ 
Печерський р-н 01010 м. Київ вул. Сiчневого повстання, 3б, оф.197Опис Вид забезпечення: страхування 
ризикiв непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облiгацiями. Розмiр забезпечення 
включає номiнальну вартiсть випуску та вiдсотковий дохiд по облiгацiям. Загальний розмiр забезпечення 
складає 5400 000,00 грн. п'ять мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.) Розкриття iнформацiї про дiї, 
якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та 
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону 
України „Про цiннi папери та фондовий ринок „. ТОВ «Техресурси» повiдомило про наступну 
iнформацiю –22травня 2012р. директором ТОВ «Техресурси» (наказ № 30 ТР К вiд 22.05.2012р.) прийняте 
наступне рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента - на пiдставi ст.32 Кодексу законiв про 
працю України з посади головного бухгалтера на посаду бухгалтера переведено Смик Наталiю 
Миколаївну. 23травня 2012р. директором ТОВ «Техресурси» прийнято наступне рiшення щодо змiни 
складу посадових осiб емiтента на пiдставi ст.21,24 Кодексу законiв про працю на посаду головного 
бухгалтера призначено Титаренко Анжелу Володимирiвну.Директор Т.О. ГорбуноваСертифiкат аудитора 
серiя А№ 002735, наданий рiшенням АПУ№ 82 вiд 02.11.1995 р.,яке чинне до 02.11.2014р.Дата надання 
аудиторського висновку – 28 лютого 2013р.Адреса - 69063, м. Запорiжжя, вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4
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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в 
якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформація 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
Основним предметом дiяльностi Товариства є: здача в найом (оренду) будiвель, устаткування, 
автомобiлiв, надання лiзингових послуг, проведення операцiй на ринку нерухомостi, внутрiшнi та 
мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв, у тому числi автомобiльним 
транспортом,загальнобудiвельнi, ремонтно-будiвельнi, оздоблюючи роботи та деякi iншi види 
дiяльностi.У 2011 роцi зберiгалися негативнi тенденцiї у функцiонуваннi ринку нерухомостi у зв'язку з 
фiнансовими проблемами пiдприємств та фiзичних осiб у перiод економiчної кризи.Основними 
споживачами послуг Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, що здiйснюють свою дiяльнiсть у рiзних 
галузях господарства, та мають потребу у користуваннi офiсними та житловими примiщеннями, 
автотранспортом, офiсною технiкою та iншим майном. Ринком збуту Товариства є територiя України. На 
дiяльнiсть Товариства не впливає сезонний фактор.Загальний обсяг реалiзацiї послуг за 2011 рiк склав 
2979,7 тис. грн., у тому числi: доходи вiд здачi в оренду примiщень - 2924,2 тис. грн.; доходи вiд здачi в 
оренду iншого майна - 55,5 тис. грн.Основними конкурентами Товариства є iншi учасники ринку оренди 
нерухомостi, автотранспорту та iншого майна, у тому числi компанiї: ЗАТ "Днiпрожилбуд", ТОВ "ТММ", 
Iнвестицiйна компанiя "ХХI столiття", АТВТ "Концерн "Весна", ВАТ "ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ", 



ТОВ "ДОНБАСТОРГОБСЛУГОВУВАННЯ", ВАТ "Металург", ТОВ "Компанiя В." та iншi.Принципова 
стратегiя Товариства на поточний та наступний рiк полягає в залученнi iнвестицiй для розширення сфери 
дiяльностi. Товариство планує iнвестувати кошти в нерухомiсть, автотранспорт, iншi необоротнi активи 
та в цiннi папери та корпоративнi права пiдприємств.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і 
спосіб фінансування
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв обумовлено зростом незавершеного 
будiвництва i частково - введенням в експлуатацiю примiщеннь,та зменшенням суми фiнансових 
iнвестицiй. Iнформацiя про активи ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" за перiод з 2008 р.по 2012 р., тис. грн. 
________________________________________________________________________________ Актив 2008 
р 2009 р. 2010 р. 2011р. 
2012р.________________________________________________________________________________ 
Незавершене будiвництво 5914,3 5945,2 3759,7 3784,8 1831,2 Основнi засоби за залишковою вартiстю 
6652,6 5618,3 7238,9 6386,3 7012,4 Виробн. запаси, 40,0 39,6 29,8 35,5 34,7 Готова продукц. 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,00 Дебiторська заборгованiсть 3671,8 1842,6 3079,2 5009,9 4830,6 Фiнансовi iнвестицiї 2502,5 2502,5 2,5 
2,5 2,5 Iншi оборотнi активи 514,5 379,3 221,8 93,6 106,5Грошовi кошти 1855,4 1201,4 71,6 118,9 75,0 
__________________________________________________________________________________ Разом 
21151,1 17686,7 14403,5 15 431,5 13892,9
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. Екологічні питання, що можуть позначитися на 
використанні активів підприємства, інформація 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
Товариство станом на кiнець звiтного перiоду має основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 13449,0 
тис. грн. та орендованих основних засобiв на суму 554,0 тис. грн. Основi фонди знаходяться в заставi пiд 
векселя: договiр 20-05ТР/2 вiд 18.02.05 р. - нежитлове примiщення у м. Київ вул. Червоноармiйська 72 
вартiстю 3872,3 тис. грн., договiр 25-05ТР/1 вiд 28.02.05 р. - нежитлове примiщення у м. Запорiжжi, вул. 
Сталеварiв 3а вартiстю 2152,2 тис. грн. Основнi засоби Товариства знаходяться на територiї України. 
Використання активiв Товариства майже не впливає на екологiчний стан навколишнього середовища. 
Товариство планує за власний кошт ще бiльше удосконалити основнi засоби (капiтальний ремонт та 
купiвля нових основних засобiв) з причини того, що основним видом дiяльностi Товариства є здача 
нерухомостi в оренду. Майже весь доход Товариство отримує вiд оренди, тому якiсть та стан основних 
засобiв для Товариства дуже значнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень
Можливi змiни у станi Товариства у зв'язку з наступними факторами ризику: - змiна кон'юнктури ринку; - 
нестабiльнiсть законодавства; - полiтичнi фактори; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; 
- змiна податкової полiтики; - форс-мажорнi обставини. Але падiння попиту на свою продукцiю 
Товариство не прогнозує, оскiльки протягом останнiх рокiв спостерiгається тенденцiя постiйного 
зростання попиту на придбання у власнiсть або оренду нерухомостi, автотранспорту та iншого майна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
У 2012 роцi не було штраф, пенi, неустойки.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Сума робочого капiталу пiдприємства складає на 31.12.2012 р. 812,5 тис. грн., що достатньо для поточних 
потреб товариства. У товариства вiдсутня необхiднiсть в покращеннi лiквiдностi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
У емiтента вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду, вiдносно яких 



очiкується отримання доходiв.
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)
Пiдприємство планує збiльшити ринок послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 
розробку за звітний рік
Емiтент не здiйснює дослiджень та розробок.
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
д/н
Інша інформація, 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
Iншої iнформацiї немає.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних 

засобів

Власні основні засоби 
(тис. грн.)

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього 
(тис. грн.)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення:

6321.047 6954.510 554.000 554.000 6875.047 7508.510

будівлі та 
споруди

6242.611 6885.750 0.000 0.000 6242.611 6885.750

машини та 
обладнання

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні 
засоби

33.592 0.000 554.000 554.000 587.592 554.000

інші 44.844 68.760 0.000 0.000 44.844 68.760
2. 
Невиробничого 
призначення:

65.253 57.898 0.000 0.000 65.253 57.898

будівлі та 
споруди

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та 
обладнання

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні 
засоби

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 65.253 57.898 0.000 0.000 65.253 57.898
Усього 6386.300 7012.408 554.000 554.000 6386.300 7566.408

Опис

Основнi засоби вiдображаються в балансi за первiсною вартiстю. На початок 
року власнi основнi засоби врахованi на балансi за первiсною вартiстю в сумi 
11988,2 тис.грн., на кiнець року – 13449,0 тис.грн. (не враховуючи нематерiальнi 
активи). Протягом 2012 року власнi основнi засоби Товариства збiльшились на 
1460,6 тис.грн. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 1412,9 тис.грн. Вибуло 
основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 23,0 тис.грн., на якi нараховано 
знос у сумi 23,0 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв протягом 2012 року не 
проводилась. Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з строку 
корисної експлуатацiї. Знос основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 
6436,6 тис.грн. Ступiнь зносу власних основних засобiв становить в середньому 
%. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування 

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн) 

-6562.2 -5001.500

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

6800.000 6800.000

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

6800.000 6800.000

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства 



фiнансiв України 31.03.99 N 87, та на вимогу Цивiльного кодексу України 
№435-IV вiд 16.01.2003 року. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -13362,2 
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 
статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -13362,2 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 
кiнець попереднього перiоду становить -11801,5 тис. грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом 
на кiнець попереднього перiоду становить -11801,5 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства пiсля закiнчення 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 та 2012 фiнансових рокiв є меншою вiд статутного капiталу. Згiдно п. 4 
ст. 144 Цивiльного кодексу України у 2012 роцi будуть скликанi загальнi збори 
товариства та, у разi вiдсутностi прибутку, прийняте рiшення про створення 
додаткових фондiв або зменшення статутного капiталу.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата 

виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними 
паперами

X 16265.799 X X

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 5000.000 X X

Iменнi вiдсотковi облiгацiї 
серiї А

06.02.2008 5000.000 6.000000000000 10.01.2018

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 11265.799 X X
за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом):

X 0.000 X X

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом):

X 940.000 X X

Податкові зобов'язання X 4.100 X X
Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 4182.300 X X
Усього зобов'язань X 20452.199 X X
Опис: д/н



14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування особи 
гаранта

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

гаранта

Місцезнаходження 
гаранта

1 2 3 4 5

24.12.2007 3/08/2/07

Товариство з 
додатковою 

вiдповiдальнiстю 
"Страхова компанiя 

"Столичне 
страхування"

34616061

Україна м. Київ 
Печерський 01010 м. 
Київ вул. Сiчневого 

повстання, 3б, оф.197

Опис

Вид забезпечення: страхування ризикiв непогашення основної суми боргу та/або 
невиплати доходу за облiгацiями. Розмiр забезпечення включає номiнальну вартiсть 
випуску та вiдсотковий дохiд по облiгацiям. Загальний розмiр забезпечення складає 
5400 000,00 грн. п'ять мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.)

 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

Підприємство
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТЕХРЕСУРСИ" за ЄДРПОУ 30719652

Територія за КОАТУУ 2310137200

Організаційно-правова 
форма господарювання

Товариство з обмеженою 
відповідальністю за КОПФГ 240

Орган державного 
управління

за КОДУ -

Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20

Середня кількість 
працівників

22

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса
Запорiзька обл. 69035 м. Запорiжжя 

вул. Сталеварiв, 3а

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 
клітинці):

  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

Актив
Код 

рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду
1 2 3 4

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 3784.8 1831.2
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 6386.3 7012.4
- первісна вартість 031 11988.4 13449.0
- знос 032 ( 5602.1 ) ( 6436.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 2.0 2.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 10173.1 8845.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 35.5 34.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 181.0 92.9



- первісна вартість 161 181.0 92.9
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з 
бюджетом

170 120.9 5.9

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

210 4708 4731.8

Поточні фінансові інвестиції 220 0.5 0.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 118.9 75.0
- у тому числі в касі 231 0.9 0.9
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 39.5 58.1
Усього за розділом II 260 5204.3 4998.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 54.1 48.4
ІV. Необоротні активи та групи 
вибуття

275 0.0 0.0

Баланс 280 15431.5 13892.9

Пасив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

I. Власний капітал
Статутний капітал 300 6800.0 6800.0
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -11801.5 -13362.2
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 -5001.5 -6562.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 28.1 2.9
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 16265.8 16265.8
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 3000.0 3876.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 190.7 62.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 4.0 4.1
- зі страхування 570 0.0 0.0
- з оплати праці 580 0.0 0.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0.0 0.0

Інші поточні зобов'язання 610 944.4 244.3
Усього за розділом IV 620 4139.1 4186.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 15431.5 13892.9

Примітки -
Керівник Шлендер Олександр Леонiдович



Головний бухгалтер Титаренко Анжела Володимирiвна



Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИза 31.12.2012 

р.

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період

за аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 5071.2 2979.7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 845.2 ) ( 496.6 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030 4226.0 2483.1

Інші операційні доходи 040 0.0 22.2
Інші доходи 050 3.8 3.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4229.8 2508.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

080 ( 1956.5 ) ( 2738.2 )

Інші операційні витрати 090 ( 3350.1 ) ( 826.9 )
у тому числі: 091 0.0 0.0

092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 300.0 ) ( 300.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 5606.6 ) ( 3865.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -1376.8 -1356.5
Податок на прибуток 140 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -1376.8 -1356.5
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201 0.0 0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202 0.0 0.0

Примітки -
Керівник Шлендер Олександр Леонiдович
Головний бухгалтер Титаренко Анжела Володимирiвна
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