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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат:
Керівництво
ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІІНЖИНІРИНГ»
ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІІНЖИНІРИНГ», код
ЄДРПОУ 37702760, що знаходиться за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7,
кімната 606 м. Київ., Україна, 01133 (далі – Товариство), що складається зі звіту про
фінансовий стан станом на 31.12.2019 року, звіту про сукупній дохід, звіту про зміни у
власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною
датою, а також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі
«Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Станом на 31.12.19 року в балансі підприємства відображена дебіторська заборгованість
по договору зворотної безвідсоткової фінансової допомоги у сумі 85782 тис. грн., яка є
фінансовим активом. Згідно норм П(С)БО №10 така заборгованість включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Товариством не розрахована величина резерву сумнівних боргів та не визначена чиста
реалізаційна вартість цієї заборгованості станом на 31.12.2019 року.
Нами не були отримані прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі відносно
балансової вартості даного фінансового активу. Отже, ми не мали змоги визначити, чи
була потреба в будь-якому коригуванні сум у фінансовій звітності, але можливий вплив
на фінансову звітність цього викривлення є суттєвим, але не всеохоплюючим.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), надалі
– МСА. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були
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значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались в контексті нашого аудиту та при формуванні думки щодо фінансової
звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід
відобразити в нашому звіті.
1. Відстрочені податки
Товариство визнало відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій існує ймовірність,
очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування податкових
збитків, перенесених на майбутні періоди. Це вимагає застосування судження
управлінського персоналу щодо оцінки майбутнього оподатковуваного прибутку та,
відповідно, визначено нами як ключове питання аудиту.
Ми провели процедури по визнанню та оцінці поточного податку і відстрочених
податкових активів відповідно П(С)БО № 17, а також процедури по тестуванню змін сум
відстрочених податкових активів у зв’язку з зменшенням податкових збитків,
перенесених на майбутні періоди за результатами 2019 року.
Це стосується розрахунків поточного і відстроченого податків, розгляду нами оцінок
управлінського персоналу з приводу того, як будуть реалізовуватися тимчасові різниці,
включаючи аналіз спроможності відшкодування відстрочених податкових активів,
порівняння цих оцінок з іншими свідченнями, які отримувалися нами в ході проведення
аудиту, та наші знання про бізнес підприємства.
Ми не виявили невідповідностей в здійсненних нами тестах.
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
Наші аудиторські процедури включали оцінку оцінювання управлінським персоналом
можливості здійснювати продовження діяльності на безперервній основі, аналіз
фінансово-господарської діяльності Товариства.
Товариство має від’ємне значення чистих активів, що становлять «-446202» тис. грн.
станом на 31.12.2019 року, вартість чистих активів на 31.12.2018 року також мало
від’ємне значення та становило «-515775» тис. грн.
Протягом 2019 року спостерігалася тенденція оздоровлення фінансового стану
підприємства. За підсумками 2019 року ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІІНЖИНІРИНГ» було
отримано прибуток у розмірі 51373 тис. грн. у порівнянні з негативним фінансовим
результатом за 2018 рік у сумі «-22387» тис. грн., що свідчить про покращення
фінансового стану підприємства.
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я охарактеризувала спалах
COVID-19 у світі як пандемію. У зв’язку із поширенням COVID-19 у світі, Кабінетом
Міністрів України було прийнято Постанову № 211 від 11.03.20 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою були запроваджені
карантинні заходи. Обмеження щодо переміщення та інші стримувальні заходи мають
значний вплив на економіку України в цілому. Разом з цім, Аудитор не бачить підстав
для коригування фінансової звітності за 2019 рік.
Ми провели обговорення з управлінським персоналом ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР
ІІНЖИНІРИНГ» відносно ризиків діяльності Товариства у період карантину та після
його завершення.
У процесі обговорення виявлені наступні обставини.
Основним видом діяльності Товариства є
послуги з комплексного технічного
обслуговування значного числа сонячних електростанцій, підтримка основних засобів у
робочому стані.
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Виробництво електроенергії сонячними електростанціями забезпечено підтримкою на
державному рівні у відношенні до гарантованості збуту виробленої електроенергії та
сплати за неї.
Зниження обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями, що
знаходяться на обслуговуванні Товариства, не передбачається.
Зважаючи на це необхідність в послугах ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІІНЖИНІРИНГ»
залишається актуальною.
З огляду на вищезазначене, керівництво Товариства вважає, що складання фінансової
звітності на основі принципу безперервності є прийнятним та що Товариство може
продовжувати свою діяльність у майбутньому.
Аудитор також вважає оцінку управлінського персоналу прийнятною.
Ми не ідентифікували суттєвої невизначеності, що стосується подій, які можуть
поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати
діяльність.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо
надавати впевненість в будь-якій формі щодо даної інформації.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в
ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві
невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація інших можливих істотних
спотворень на підставі норм МСА 720.
Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та,
відповідно, аудитор не робить висновок з будь – яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
Нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією, яка включена до Звіту про
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією у
цьому звіті та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту,
або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на
основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» Звіт про управління, що надається ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР
ІІНЖИНІРИНГ» відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про
внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні", узгоджений з фінансовою звітністю ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІІНЖИНІРИНГ»
за звітний період та не містить суттєвих викривлень.
Звіт про управління складений відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів
України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі
складання звіту про управління».
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ
ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
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фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
компанії продовжити безперервну діяльність;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ».
Код ЄДРПОУ: 23980886.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 195.
Інформація про включення в Реєстр: № 1259 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів

Звіт про управління за 2019 рік
ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ»

Генеральний директор
Баликов Олексій Олександрович

Київ 2020
1

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Результати діяльності
Ліквідність та зобов’язання
Екологічні аспекти
Соціальні аспекти та кадрова політика
Структура власності та частка засновників в капіталі компанії

2

1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура
Про компанію
Компанія ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» реалізує комплексні рішення з проектування і
будівництва генеруючих об’єктів електроенергетики на основі використання відновлюваних
джерел енергії.
Компанія здійснює діяльність на ринку України з 2011 року і представлена офісами в
Києві, Одесі та Миколаєві.
ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» реалізує наступні проекти з будівництва об’єктів
електрогенерації:
 наземні сонячні електростанції;
 дахові сонячні електростанції для комерційних підприємств;
 сонячні електростанції для приватних домогосподарств;
 автономні системи вуличного освітлення;
 обладнання та комплектуючі.
Окрім будівництва ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» виконує всі види експлуатаційних та
проектувальних робіт, в тому числі:
 відведення земельних ділянок;
 проектування сонячних електростанцій;
 підбір і постачання обладнання;
 обслуговування, експлуатація та моніторинг;
 комплексні послуги з управління проектами.
Співробітники компанії ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» мають всі необхідні сертифікати
та дозволи на експлуатацію та обслуговування сонячних електростанцій, в тому числі –
Дозволи Державної служби України з питань праці на експлуатацію електричного обладнання
електричних систем високої напруги, які розташовані на генеруючих сонячних
електростанціях.
Організаційна структура компанії
Штат компанії ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» складає 50 осіб.
Організаційна структура компанії
Генеральний директор

Технічне
обслуговування

Управління
персоналом

Бухгалтерія та
бюджетування

Юридичний
супровід

IT

Корпоративне
забезпечення

Служба
безпеки

Банківський
супровід
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2. Результати діяльності
За результатами 2019 року чистий прибуток ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» склав
51 373 тис. грн порівняно із чистим збитком у минулому році.
3. Ліквідність та зобов’язання
Аналіз ліквідності ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» свідчить про збалансованість
поточних зобов’язань та оборотних активів підприємства та вказує на низький рівень ризику
наявності розривів у платіжному календарі (таблиця 3.1.).
Таблиця 3.1. Аналіз ліквідності ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг»
Показник

2018

2019

Зміна, %

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,53

0,29

-46%

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,51

0,28

-45%

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00

0,01

103%

За результатами 2019 року
короткостроковими зобов’язаннями.

компанія

була

здатна

відповідати

за

своїми

Компанія не має довгострокових банківських кредитів.
4. Екологічні аспекти
Викиди парникових газів
Операційна діяльність компанії не включає в себе джерел викидів парникових газів та не
спричиняє впливу на стан атмосферного повітря.
Споживання енергії
Економія у споживанні електроенергії забезпечується за рахунок використання
сучасного обладнання та енергозберігаючих технологій і заходів.
Управління відходами
Операційна діяльність компанії виключає утворення виробничих відходів.
Раціональне використання води
Діяльність компанії не передбачає використання води на технологічні потреби.
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
Соціальні аспекти діяльності підприємства
Підприємство своєчасно здійснює грошові виплати працівникам компанії.
Соціальні аспекти діяльності підприємства регламентуються повним дотриманням КЗпП
та інших відповідних нормативно-правових актів.
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Заходи з боротьби з корупцією
В компанії існує обмеження щодо роботи близьких осіб, а також проводиться спеціальна
перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад.
6. Структура власності та частка засновників в капіталі компанії
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