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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Бабченко Володимир Анатолiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38078288 

4. Місцезнаходження: 02096, Україна, Дарницький р-н, м.Київ, вул. Бориспiльська, 9 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-50-21, 3695021 

6. Адреса електронної пошти: info@systemnet.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2019, Протокол загальних зборiв 

ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 17.04.2019 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://systemnet.co

m.ua/pro-

provedennya-

richnix-zagalnix-

sboriv-tovaristva/ 22.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента  

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру  

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) 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  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, так як лiцензiї 

та дозволи Товариство не отримувало. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних 

особах вiдсутня, так як товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя 

щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як корпоративний секретар не обирався.  

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки товариство не належить до категорiї 

емiтентiв якi потребують рейтингової оцiнки. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, бо товариство їх не має. Штрафнi 

санкцiї до емiтента протягом звiтного перiоду не застосовувались. Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, 

вiдсутня. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних 

цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового 

стану i доходiв або витрат емiтента, вiдсутня, так як такi правочини не укладались. Iнформацiя 

про завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi 

полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування, вiдсутня. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить 

право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 



пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками 

фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, 

сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 

пакета акцiй, вiдсутня. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва), вiдсутня. Iнформацiя про похiднi цiннi папери 

вiдсутня, так як похiдних цiнних паперiв у Товариства немає. Iнформацiї про випуск акцiй, 

облiгацiй та iнших цiнних паперiв у звiтному перiодi не було. Iнформацiя про викуп власних 

акцiй протягом звiтнього перiоду вiдсутня, так як викуп цiнних паперiв Товариством не 

здiйснювався. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм 

акцiй) такого емiтента, вiдсутня, так як iнших цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя про 

наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу, вiдсутня, бо працiвники не володiють цiнними паперами емiтента. 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутня, так як обмежень права 

голосу немає. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня, так як дивiденди в звiтньому роцi 

не нараховувались та не виплачувались. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня. Iнформацiя про прийняття рiшення 

про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня. Iнформацiя про прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

вiдсутня, оскiльки такi рiшення не приймались. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо), вiдсутня. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi 

договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, вiдсутня, 

так як такi договори не укладались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i 

розмiр iпотечного покриття вiдсутня, так як випуск iпотечних сертифiкатiв  та iпотечних 

облiгацiй Товариство не здiйснювало. Iнформацiя про ФОН  вiдсутня, так як ФОН не 

створювався. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 1065 102 0000 015677 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 09.02.2012 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 1436400 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 7 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та 

навiгацiї 

 77.39 - Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв 

 82.99 - Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "МIБ" 

2) МФО банку 

 380582 

3) Поточний рахунок 

 26007010311506 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "МIБ" 

5) МФО банку 

 380582 

6) Поточний рахунок 

 26007010311506 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

ПрАТ "Систем Солюшнс" провадить свою господарську дiяльнiсть за адресою 

мiсцезнаходження. Представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх 

товариства не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 



праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу становить (осiб): 7. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумсництвом (осiб): 1. 

Чисельнiсть працiвникiв. якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 

0. 

Фонд оплати працi 525,7  (тис. грн.) . 

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року: 

Фонд оплати працi зрiс у порiвняннi з попереднiм перiодом на 14,3 тис. грн.  

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не є членом та не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, воно є 

самостiйним. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, установами, пiдприємствами. 

Тому емiтент не має фiнансовий результат за звiтний рiк вiд такої дiяльностi.  

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду 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) 

Застосованi принципи та методи бухгалтерського облiку ПрАТ "Систем Солюшнс", визначенi в 

наказi про облiкову полiтику № 1 вiд 01 сiчня  2018 року,  вiдповiдають вимогам П(С)БО, що 

дiють станом на 31.12.2018 р. (з урахуванням виключень, що мiстяться в П(С)БО 25),  Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-

ХIV ( зi змiнами ) та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку 

в Українi. 

Протягом 2018 року облiкова полiтика в Товариствi не змiнювалася. Станом на дату складання 

рiчної фiнансової звiтностi активи та зобов'язання були оцiненi за принципами, встановленими 

П(С)БО. 

Визнання, облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдають П(С)БО №10 "Дебiторська 

заборгованiть". 

Визнання основних засобiв, визначення їх первiсної вартостi здiйснюються вiдповiдно до 

П(С)БО № 7 "Основнi засоби".  Амортизацiя нараховувалася лiнiйним способом вiдповiдно до 

вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї здiйснювалося незалежно вiд 

результатiв дiяльностi. Облiк зносу проводився в розрiзi iнвентарних об'єктiв основних засобiв. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 



виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами послуг є розробка, впровадження та управлiння нацiональною мережею 

активних референтних станцiй, а також продаж iнформацiйних послуг. Основними клiєнтами є 

товариства-виробники продукцiї та послуг для космiчної галузi. 

 

 

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, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п'ять рокiв Товариством здiйснювались операцiї з продажу GNSS приймачiв GS08Plus 

- 3 шт. на суму 242699,00 грн. з ПДВ. Товариство у 2014 роцi придбало обладнання на 27,7 тис. 

грн., та продало обладнання на 222,7 тис. грн. Придбання активiв, основних засобiв у значних 

розмiрах у звiтному перiодi не було. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Виробничi потужностi товариства знаходяться за мiсцем його реєстрацiї та повнiстю 

використовуються товариством. Виробнича дiяльнiсть товариства не впливає негативно на 

екологiю, та екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв. Капiтальне 

будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується через нестачу 

обiгових коштiв товариства.  

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з 

Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних 

вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться бугалтером на договорних засадах за допомогою 

комп'ютерної програми "1С: Пiдприємство". 

    

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 



Недостатнiсть ринкiв збуту продукцiї та послуг, здорожчання iмпортованих вузлiв. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Аналiз фiнансового стану ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" виконано згiдно "Методичних 

рекомендацiй щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi акцiонерних товариств та 

пiдприємств - емiтентiв акцiй (крiм комерцiйних банкiв)" затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 25.01.2001 р. № 5. Показники характеризують 

фiнансову стабiльнiсть пiдприємства.  

Аналiз лiквiдностi  пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати 

свої поточнi зобов'язання. Рiвень лiквiдностi, тобто вiдношення обiгових коштiв до 

короткотермiнових зобов'язань, або коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складав станом на 

31.12.2018 р.  0,53. Коефiцiєнт покриття показує, що Товариство забезпечено ресурсами, якi 

можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Показник абсолютної 

лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткострокову 

заборгованiсть.  

Коефiцiєнт покриття  свiдчить про здатнiсть Товариства  погасити свою поточну заборгованiсть. 

В даному випадку  оборотнi активи покривають зобов'язання на 77 %. 

Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує 

структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i 

незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт 

фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, 

авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або 

автономiї) на 31.12.2018 р. складає 0,45, що свiдчить про те, що бiльша частина фiнансування 

дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або 

структури капiталу) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт 

фiнансування станом на 31.12.2018 р. становить 1,24. 

Показники фiнансового стану ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС"  свiдчать про залежнiсть 

Товариства вiд позичених коштiв, стабiльнiсть i достатню лiквiднiсть оборотних активiв. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але не виконаних договорiв, термiн виконання яких настав станом на кiнець звiтного 

перiоду, товариство не має. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В планах керiвництва ПрАТ "Систем Солюшнс" є пiдтримання трудових контрактiв з 

основними бiзнес-партнерами, розширення ринкiв збуту iнформацiйних послуг.  

 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного перiоду Товариство не направляло кошти на дослiдження та розробку.  

 

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 

Iнформацiя 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":  

- рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 

капiталу; 

- фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - не вiдбувалося;  

- протягом 2018 року Товариство не отримувало позики або кредиту на суму, що перевищує 25 

вiдсоткiв активiв емiтента; 

- протягом 2018 року не вiдбувалося змiн складу посадових осiб емiтента; 

- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалося; 

- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу  не приймалося; 

- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю  не 

приймалося; 

- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не 

вiдбувалися. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори - - 

Наглядова рада Голова та два члени Наглядової Ради Голова Наглядової ради Майкл Мудра-

представник акцiонера Ляйка 

Геосiстемс Холдiнгс Б.В.; Член 

Наглядової ради Васильєв Вадим 

Валерiйович -представник акцiонера 

юридичної особи ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА"; Член Наглядової ради 

Євсєєв Михайло Михайлович - 

представник акцiонера юридичної 

особи ПрАТ "АФК "СИСТЕМА". 

Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) не 

створено. 

Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) не 

створено. 

Виконачий орган Одноосiбно - Директор Директор Бабченко Володимир 

Анатолiйович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бабченко Володимир Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Вища 



6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 КДП "Київгеоiнформатика", 19028917, головний iнженер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.12.2018, обрано до 25.12.2020 

9) Опис 

 Продовжено повноваження 07.12.2018 року на посадi директора Бабченка Володимира 

Анатолiйовича за рiшенням Наглядової ради ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 07.12.2018 року 

строком до 25 грудня 2020 року включно. У вiдповiдностi по п.8.11 Статуту ПрАТ "Систем 

Солюшнс" директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння 

поточною його дiяльностю. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Винагорода посадовiй особi виплачується як заробiтна плата.  

 

1) Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Майкл Мудра-представник акцiонера Ляйка Геосiстемс Холдiнгс Б.В. за довiренiстю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24268092 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Ляйка Геосiстемс Холдiнгс Б.В., 24268092, представник юридичної особи 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.03.2016, обрано  3 роки 

9) Опис 

 Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. До компетенцiї Наглядової ради 

належить вiирiшення питань, передбачених законодавством України та статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.Обрано на посаду Голови 

Наглядової ради фiзичну особу Майкла Мудру- представника акцiонера юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ляйка Геосiстемс Холдiнгс Б.В.(LEICA 

GEOSYSTEMS HOLDINGS B.V.) строком на три роки за рiшенням рiчних загальних зборiв 

ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 23.03.2016 р. Фiзична особа часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини представник 

посадової особи не має. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Васильєв Вадим Валерiйович -представник акцiонера юридичної особи ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" за довiренiстю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31776858 

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Елмiз", 24102142, Голова Наглядової ради 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.03.2016, обрано  3 роки 

9) Опис 

 Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Обрано на посаду Члена 

Наглядової ради Васильєва Вадима Валерiйовича - представника акцiонера юридичної особи 

ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" строком на три роки за рiшенням рiчних загальних зборiв ПРАТ 

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 23.03.2016 року. Фiзична особа часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє. До компетенцiї Наглядової ради належить вiирiшення питань, передбачених 

законодавством України та статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Євсєєв Михайло Михайлович - представник акцiонера юридичної особи ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" за довiренiстю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31776858 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УкрНДIП", 02126811, член Наглядової Ради 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.03.2016, обрано  3 роки 

9) Опис 

 Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Обрано на посаду Члена 

Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича - представника акцiонера юридичної особи 

ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за рiшенням рiчних загальних зборiв ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

вiд 23.03.2016 рокустроком на три роки. У  посадової особи непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Фiзична особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. До компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених законодавством України та статутом, а також переданих на 

вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Донченко Наталiя Олексiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 



 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 КДП "Київгеоiнформатика", 19028917, головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.08.2013, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Головного бухгалтера 

призначено наказом №12 вiд 01.08.2013 року. З 19.01.2016 р. змiнено прiзвище Турченюк Н.О на 

Донченко Н.О. по наказу №2 вiд 19.01.2016 р. по день написання аудиторського звiту. У 

посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Винагорода посадовiй особi виплачується як заробiтна плата. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор Бабченко 

Володимир 

Анатолiйович 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Майкл Мудра - 

представник 

акцiонера Ляйка 

Геосiстемс 

Холдiнгс Б.В. 

24268092 7 182 25 7 182 0 

Член Наглядової 

ради 

Васильєв Вадим 

Валерiйович - 

представник 

акцiонера 

юридичної особи 

ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" 

31776858 21 546 75 21 546 0 

Член Наглядової 

ради 

Євсєєв Михайло 

Михайлович - 

представник 

акцiонера 

юридичної особи 

ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" 

31776858 21 546 75 21 546 0 

Головний 

бухгалтер 

Донченко Наталiя 

Олексiївна 

 0 0 0 0 

Усього 28 728 100 28 728 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Приватне акцiонерне 

товариство <Акцiонерна 

Фiнансова Компанiя 

<СИСТЕМА> 

31776858 
01133, Україна, Печерський р-н, 

м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 
75 

ЛЯЙКА ГЕОСИСТЕМС 

ХОЛДIНГС Б.В. 
24268092 

д/н, Нiдерланди, NL - 2292 JC р-н, 

м. Ватерiнген, Турфшiппер, 39 
25 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "СИСТЕМ СОЛЮШНС" (далi за текстом - 

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" або  Товариство) включає надання послуг з розробки, 

впровадження та управлiння нацiональною мережею активних референтних станцiй, що 

дозволяє отримувати поправки до вимiрювань i встановлювати мiсце розташування з 

сантиметровою точнiстю в режимi реального часу за допомогою GNSS приймача. Протягом 

2018 року Товариство впровадило новi сервiси вiд SystemNET: ГIС портал - новий сервiс для 

монiторингу роботи приймача в мережi SystemNET, мобiльний додаток для контролю роботи 

мережi та базових станцiй. Також продовжується спiвпраця з iснуючими партнерами та були 

залученi новi партнери. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" створене згiдно рiшення засновникiв 17 листопада 2011 року 

(Протокол загальних зборiв засновникiв № 1). Статут Товариства затверджено установчими 

зборами 27 грудня 2011 року (протокол № 2), зареєстровано Державним реєстратором 

Дарницької районної державної адмiнiстрацiї 09.02.2012 року за № 10651020000015677. 

Товариство є юридичною особою, має цивiльнi права та обов'язки, самостiйний баланс, рахунки 

в банках. Товариство розпочало свою дiяльнiсть у 2012 роцi. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" не укладало деривативiв у звiтному перiодi та не вчиняло 

правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 

 



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" не користується страхуванням ризикiв та не має полiтики щодо 

цього 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" не укладало правочинiв, якi б мали сцiновi, кредитнi або ризики 

лiквiдностi. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, 

посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не 

наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого 

об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не 

наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння Товариством не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя про вiдхилення вiд кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами 

корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.03.2018 

Кворум зборів 100 



Опис Порядок денний: 

1) Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення 

загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення 

бюлетенiв для голосування. 

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 

3) Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства на 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

5) Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 

7) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) 

Товариства за 2017 рiк. 

8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

9) Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо 

пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо його державної 

реєстрацiї. 

10) Про внесення та затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх 

положень Товариства. 

Прийнятi рiшення: 1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Петренко О.I., 

Задьор С.I. 

2) Затвердити наступний регламент проведення рiчних загальних зборiв: 

до десяти хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або 

пiдтримку доповiдача, виступи та обговорення пiсля доповiдей по 

питаннях Порядку денного - до п'яти хвилин. Заборонити аудiо та 

вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних зборах засобiв масової 

iнформацiї. Голосування з питань Порядку денного проводиться з 

використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча 

акцiя - один голос". Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх 

отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної 

комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому 

зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiйсним та засвiдчується 

вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення 

загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 9 питанню 

Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"), по 8 питанню Порядку денного рiшення приймається бiльш 

як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону 

України "Про акцiонернi товариства"). Обрати Головою зборiв Васильєва 

Вадима Валерiйовича, секретарем зборiв Майкла Мудра. Затвердити Звiт 

Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 

Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Затвердити Звiт та 

незалежного аудитора за результатами перевiрки фiнансової звiтностi 

Товариства за 2017 рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звiт 



про фiнансовi результати Товариства за 2017 рiк. Покрити збиток 

товариства за рахунок чистого прибутку, який буде отриманий за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв  

(кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 

безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, 

поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 

договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту 

проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 

500 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови 

надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 

2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства 

Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi 

нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової 

Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення 

вiдповiдних договорiв. 1) Внести та затвердити змiни та доповнення до 

Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2) Надати 

повноваження Директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової 

редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних довiреностей. 

1) Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень 

Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 

2) Надати повноваження Директору Товариства пiдписати внутрiшнi 

положення Товариства. 

Всi питання розглянутi, рiшення по них прийнятi одноголосно. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  



Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi збори не скликались та 

не проводилися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

нi 

Інше (зазначити) 

Протягом звiтного 

перiоду позачерговi  

загальнi збори не 

скликались та не 

проводилися. 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Фактiв скликання, але не проведення рiчних (чергових) загальних 

зборiв не було. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Фактiв скликання, але не проведення позачергових загальних зборiв не було. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 



 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети в складi наглядової ради вiдсутнi  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової 

ради вiдсутнi  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в 

складi наглядової ради вiдсутнi  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Майкл Мудра Голова Наглядової Ради  X 

Опис: Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. До 

компетенцiї Наглядової ради належить вiирiшення питань, 

передбачених законодавством України та статутом, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними 

зборами.Обрано на посаду Голови Наглядової ради фiзичну 

особу Майкла Мудру- представника акцiонера юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ляйка Геосiстемс 

Холдiнгс Б.В.(LEICA GEOSYSTEMS HOLDINGS B.V.) за 

довiренiстю строком на три роки за рiшенням рiчних загальних 

зборiв ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 23.03.2016 р. Фiзична 

особа часткою у статутному капiталi емiтента не 

володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

представник посадової особи не має. Винагорода посадовiй особi 

не виплачувалась. 

Васильєв Вадим 

Валерiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Обрано 

на посаду Члена Наглядової ради Васильєва Вадима 

Валерiйовича - представника акцiонера юридичної особи ПрАТ 

"АФК "СИСТЕМА" за довiренiстю строком на три роки за 

рiшенням рiчних загальних зборiв ПРАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" вiд 23.03.2016 року. Фiзична особа часткою у 

статутному капiталi емiтента не володiє. До компетенцiї 

Наглядової ради належить вiирiшення питань, передбачених 

законодавством України та статутом, а також переданих на 

вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. У посадової 



особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 

Євсєєв Михайло 

Михайлович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Обрано 

на посаду Члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича 

- представника акцiонера юридичної особи ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" за довiренiстю за рiшенням рiчних загальних зборiв 

ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" вiд 23.03.2016 року строком на 

три роки. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Фiзична особа часткою у статутному 

капiталi емiтента не володiє. Винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась. До компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених законодавством України та 

статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

Iншi (зазначити) Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" члени Наглядової ради обираються за принципом 

представництва у складi Наглядової ради з числа фiзичних осiб, 

якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб-акцiонерiв Товариства. Одна i та ж особа може 

обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член 

Наглядової ради не може бути одночасно директором 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше Рiшенням загальних зборiв ПрАТ "Систем Солюшнс" вiд 23.03.2016 



(зазначити) року переобрано Наглядову раду товариства.  

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

Засiдання Наглядової ради проводяться по мiрi необхiдностi. Рiшення з питань порядку денного 

на чергових засiданнях Наглядової ради приймається шляхом вiдкритого голосування. 

Протягом 2018 року було проведено п'ять засiдань Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" (Протоколи НР з №24 по №28). В ходi засiдань Наглядової Ради були розглянутi 

та прийнятi позитивнi рiшення по наступним питанням порядку денного:  

Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" № 24 вiд "07" лютого 2018 

року 

 

" Про прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв Товариства, визначення 

дати проведення таких зборiв; 

" Про затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв Товариства та 

попереднiй розгляд питань проекту порядку денного рiчних загальних зборiв Товариства; 

" Про дату складання перелiкiв акцiонерiв Товариства для проведення рiчних загальних 

зборiв Товариства; 

" Про затвердження тексту повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв 

Товариства та способу персонального повiдомлення акцiонерiв; 

" Про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах 

Товариства; 

" Про формування та затвердження Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї 

рiчних загальних зборiв Товариства; 

" Звiт Товариства за 2017 рiк; 

" Про затвердження Бiзнес Плану Товариства на 2018-2020 роки. 

 

Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" № 25 вiд "15" червня 2018 

року 

 

" Звiт Товариства за 1 квартал 2018 року; 

" Поточнi питання дiяльностi компанiї. 

 

Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" № 26 вiд "15" серпня 2018 

року 

 

" Звiт Товариства за 2 квартал 2018 року; 

" Заслухати представникiв HxGN SmartNet про можливостi приєднання до мережi HxGN 

SmartNet. 

 

Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" № 27 вiд "07" грудня 2018 

року 

 

" Звiт Товариства за 3 квартал 2018 року; 

" Про Положення про премiювання працiвникiв Товариства. 

 

Протокол засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" № 28 вiд "07" грудня 2018 

року 

" Внесення змiн до Трудового Контракту з директором Товариства Бабченко В.А 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 



 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Одноосiбним виконавчим органом ПрАТ 

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" є директор, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства. До компетенцiї директора 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних Зборiв та 

Наглядової Ради. 

До компетенцiї Директора належить: 

1) подання Наглядовiй Радi вимоги про 

скликання Загальних Зборiв у разi порушення 

провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхiдностi вчинення 

значного правочину, як це передбачено 

Законом України "Про акцiонернi 

товариства". 

2) створення та припинення фiлiй, 

представництв, пiдроздiлiв Товариства, 

затвердження їх положень; 

3) затвердження правил, процедур 

документообiгу Товариства, посадових 

iнструкцiй працiвникiв Товариства та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства, що не 

належать до виключної компетенцiї 

Загальних Зборiв Товариства та Наглядової 

Ради; 

4) визначення органiзацiйної структури 

Товариства; 

5) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

6) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i 

оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї, затвердження 

планiв роботи виконавчого органу; 

7) розробка щорiчних кошторисiв та штатного 

розкладу; 

8) забезпечення проведення аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства; 

9) укладення колективного договору; 

10) здiйснення iнших дiй, передбачених 

Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв 

Акцiонерiв i Наглядової Ради. 

 

Опис Змiна директора у 2018 роцi не вiдбувалось, 



оскiльки 07.12.2018 р. були припиненi 

повноваження та знову обрано директора 

Бабченка В.А. Факти порушень вiдсутнi. 

Винагорода директора ПрАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" за 2018 рiк склала 208 тис. грн. 

 

Примітки 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так так ні ні 



Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про премiювання працiвникiв Товариства. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалось у вiдповiдностi до 

вимог Статуту товариства на пiдставi рiшення Наглядової Ради. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 



востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) у товариствi не обрано. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Приватне акцiонерне товариство 

"Акцiонерна Фiнансова Компанiя 

"СИСТЕМА" 

31776858 75 

2 ЛЯЙКА ГЕОСИСТЕМС 

ХОЛДIНГС Б.В. 

24268092 25 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

28 728 0 Будь-яких обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на Загальних зборах емiтента немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 



звільнення 

Посадовими особами ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" є Голова i члени Наглядової ради ПрАТ 

"СИСТЕМ СОЛЮШНС", директор ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" та головний бухгалтер.  

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" визначений 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" та Кодексу законiв про працю України. 

Згiдно Статуту ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" Члени Наглядової ради у кiлькостi 3 осiб 

обираються Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" на 3 роки. Члени 

Наглядової ради обираються за принципом представництва у складi наглядової ради з числа 

фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв 

Товариства. Акцiонер, який володiє 75% акцiй Товариства призначає 2 членiв Наглядової ради, а 

акцiонер, який володiє 25% акцiй призначає 1 члена Наглядової ради Товариства. Повноваження 

члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття рiшення Загальних зборiв про 

припинення повноважень, крiм випадкiв, передбачених Статутом.  

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з-помiж членiв наглядової ради 

Товариства, що представляють акцiонера, який володiє 25% акцiй товариства. Загальнi збори 

мають право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

В разi звiльнення Голови та членiв Наглядової ради будь-якi винагороди або компенсацiї їм не 

виплачуються.  

Обрання та припинення повноважень директора ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС", затвердження 

норм контракту, що укладається iз директором та встановлення розмiру винагороди згiдно з 

Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради Товариства. Порядок звiльнення та розмiр 

винагороди, що виплачується директору, визначенi Кодексом законiв про працю України, 

Статутом ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" та трудовим контрактом, що укладається з ним.  

Головний бухгалтер призначається на посаду та звiльняється з посади директором Товариства 

вiдповiдно до чинного трудового законодавства України. Розмiр виплат у разi звiльнення 

визначається вiдповiдно до чинного трудового законодавства України. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження посадових осiб Товариства визначенi Статутом ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС". 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї,  

зазначеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5) - 9) частини  

3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

 в Звiтi про корпоративне управлiння 

Приватного акцiонерного товариства  "СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

за 2018 рiк 

 

 

   Адресат: 

-  Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;  

- Управлiнському персоналу Приватного акцiонерного товариства "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" 

 

  

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" 

у вiдповiдностi до Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 

"Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї 



(переглянутий)" (надалi - МСЗНВ 3000). 

Ми провели перевiрку iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння, який є 

частиною Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "СИСТЕМ СОЛЮШНС" (код 

ЄДРПОУ 38078288, мiсцезнаходження: 02096, Україна, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9,). 

 

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого аудитором, iнформацiя про предмет завдання  

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5 - 9 частини 3 статтi 401 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння, який є частиною 

Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "СИСТЕМ СОЛЮШНС" за 2018 рiк 

(надалi - ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" або Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року. Дана iнформацiя включає: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками  значного пакета акцiй 

Товариства; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Товариства 

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства 

- повноваження посадових осiб Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть Товариства 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання 

iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, який пiдготовлений вiдповiдно до 

вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 

3480-IV, статтi 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку 

фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. № 2664-III та Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями), а саме пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього 

Положення, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання Звiту про корпоративне управлiння, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для надання 

аудиторських послуг.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо розкриття iнформацiї про корпоративне 

управлiння Товариства в Звiтi про корпоративне управлiння на основi результатiв виконання 

процедур з надання впевненостi.  

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що 

iнформацiя, наведена у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, в цiлому не мiстить 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що 

мiстить нашу думку. 

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi iнформацiї, наведеної у 

Звiтi про корпоративне управлiння. 



Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. 

Оскiльки метою виконання процедур з надання впевненостi є надання об?рунтованої 

впевненостi щодо повноти та достовiрностi викладеної Товариством iнформацiї в Звiтi про 

корпоративне управлiння, даний звiт обмежується тiльки висновком щодо дотримання 

Товариством вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 

3480-IV та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 р. № 955 щодо висвiтлення iнформацiї в звiтi 

про корпоративне управлiння, та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової 

звiтностi в цiлому. 

 

Застосування вимог МСКЯ 1 

 

Перевiрка iнформацiї, вказаної у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, проводилась з 

урахуванням полiтики та процедур системи контролю якостi, якi розробленi ТОВ "Аудиторська 

фiрма "Аудит-Стандарт" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 

"Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi 

завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". 

 

Обсяг виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора 

Протягом перевiрки iнформацiї, вказаної у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, 

аудитором були проведенi наступнi процедури: 

- отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи 

корпоративного управлiння; 

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування 

органiв корпоративного управлiння; 

- дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради; 

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства; 

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських 

доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження, зокрема, але не виключно, таких 

джерел як: Статуту, Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, 

протоколiв засiдання виконавчого органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв 

щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудових угод (контрактiв) з посадовими 

особами Товариства, даних депозитарiю про склад акцiонерiв. 

 

Дотримання вимог незалежностi та iнших вимог етики 

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з 

етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що виконанi процедури щодо перевiрки стану корпоративного управлiння та 

отриманi нами докази є достатнiми i прийнятними та дозволяють аудитору сформувати 

судження щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння. 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi 

про корпоративне управлiння Товариства, що включає опис основних характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та 



голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та 

звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за 2018 рiк.  

Виконанi процедури щодо перевiрки стану корпоративного управлiння та отриманi докази 

дозволяють аудитору сформувати судження щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про 

корпоративне управлiння: 

 

1. Висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5) - 9) Звiту про корпоративне 

управлiння  ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС". 

 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства. 

В Товариствi не створено Ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства.  

Система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства включає в себе 

розмежування повноважень Загальних зборiв, Наглядової ради та директора Товариства. 

Контракт (трудовий договiр), який укладається iз директором Товариства мiстить обмеження 

щодо розпорядження майном та коштами Товариства, укладення ним господарських та iнших 

договорiв. Директор повинен отримати письмову попередню згоду (рiшення) Наглядової ради 

Товариства на укладення будь-якого договору/контракту (дiї та/або операцiї) вiд iменi 

Товариства, сума якої становить або перевищує зазначене в контрактi обмеження. 

Статут та внутрiшнi документи Товариства не мiстять положень про конфлiкт iнтересiв, тобто 

суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та 

обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства. 

Акцiонери Товариства можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства (в залежностi 

вiд виду iнформацiї) на загальних зборах, в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на власному веб-сайтi Товариства 

https://systemnet.com.ua/ua/ також iнформацiя або копiї документiв можуть надаватись за 

запитом акцiонера або безпосередньо в Товариствi згiдно Статуту та чинного законодавства 

України. 

Товариство готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. 

Аудиторськi перевiрки незалежним аудитором проводяться у Товариствi не менше одного разу 

на рiк. 

На нашу думку, описана система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства 

вiдповiдає дiйсностi та функцiонує у Товариствi.  

 

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства. 

Ми перевiрили iнформацiю щодо перелiку осiб, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 

акцiй, та зазначаємо, що така iнформацiя є достовiрною та вiдповiдає даним, що мiстяться в 

Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 19 березня 2018 

року. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Товариства. 

Ми не отримували будь-якої iнформацiї щодо обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

чи їх представникiв на загальних зборах Товариства. 

 

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства. 

Посадовими особами Товариства є голова та члени Наглядової ради, директор та головний 

бухгалтер.   

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначений Статутом 



Товариства та чинним законодавством України. Голова та члени наглядової ради обираються 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обрання та звiльнення директора Товариства 

вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства. Головний бухгалтер призначається на 

посаду та звiльняється з посади директором Товариства вiдповiдно до чинного трудового 

законодавства України.  

На нашу думку, iнформацiя про порядок призначення та звiльнення посадових осiб є 

достовiрною та розкрита Товариством у повному обсязi. 

 

Повноваження посадових осiб Товариства. 

Повноваження посадових осiб Товариства визначенi Статутом, затвердженим протоколом 

Установчих зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 27.12.2011 р. 

Ми вважаємо, що iнформацiя щодо повноважень посадових осiб Товариства, наведена в Звiтi 

про корпоративне управлiння, є достовiрною та розкрита Товариством у повному обсязi. 

 

2. Перевiрка iнформацiї, зазначеної в пунктах 1) - 4) Звiту про корпоративне управлiння  

ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС". 

 

Наша думка щодо iнформацiї, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння, не 

поширюється на iншу iнформацiю, яка наведена в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно 

до вимог пунктiв 1 - 4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий  

ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi, нашою вiдповiдальнiстю є перевiрка 

iншої iнформацiї, наведеної у пунктах 1) - 4) Звiту про корпоративне управлiння Товариства, та 

при цьому розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж отриманою iнформацiєю та 

iнформацiєю, наведеною у Звiтi про корпоративне управлiння або нашими знаннями, 

отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має 

вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Ми наводимо результати перевiрки iншої iнформацiї, зазначеної в Звiтi про корпоративне 

управлiння Товариства, а саме: 

 

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Згiдно iз статтею 33 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства 

вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" кодекс корпоративного управлiння не 

затверджувався.. Товариство не застосовує iншi кодекси корпоративного управлiння та практики 

корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. Дана iнформацiя розкрита 

Товариством у звiтi про корпоративне управлiння. 

 

Iнформацiя про вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння. 

Товариство не затверджувало кодекс корпоративного управлiння, а також не застосовує iншi 

кодекси та практики корпоративного управлiння, тому i факти вiдхилень вiд них вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень. 

У 2018 роцi загальнi збори акцiонерiв Товариства проводились один раз: рiчнi загальнi збори 23 

березня 2018 р. Рiшення, якi прийнятi на рiчних загальних зборах, зафiксованi в Протоколi б/н 

вiд 23.03.2018 р., який був нам наданий для перевiрки.  

Iнформацiя про проведенi загальнi збори вiдповiдає iнформацiї, що мiститься в повiдомленнi 

про проведення загальних зборiв, якi оприлюднено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 



даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Опис прийнятих на зборах 

рiшень, зазначений у Звiтi про корпоративне управлiння, вiдповiдає даним вищевказаного 

протоколу. 

 

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

У 2018 роцi не вiдбувалось змiн у персональному складi Наглядової ради. Згiдно iз Протоколом 

№ 28 засiдання Наглядової ради вiд 07.12.2018 року були припиненi повноваження директора 

Товариства Бабченка В.А.та одночасно було прийняте рiшення про його обрання на посаду 

директора (продовжено повноваження). Даний протокол був наданий нам для перевiрки, данi 

протоколу вiдповiдають особливiй iнформацiї, розмiщенiй в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 

базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та наведенi в Звiтi про 

корпоративне управлiння. 

Засiдання Наглядової ради проводились по мiрi необхiдностi. Протягом 2018 року було 

проведено п'ять засiдань Наглядової ради Товариства (Протоколи з №24 по №28). Загальний 

опис прийнятих на них рiшень вiдповiдає даним, зазначеним у Звiтi про корпоративне 

управлiння. 

Пiд час перевiрки iншої iнформацiї, зазначеної в пунктах 1) - 4) Звiту про корпоративне 

управлiння  ПрАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС", ми не виявили фактiв викривлення, якi б необхiдно 

було б включити до нашого звiту. 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Приватне акцiонерне 

товариство "Акцiонерна 

Фiнансова Компанiя "Система" 

31776858 01133, Україна, 

Печерський р-н, м. 

Київ, вул. Кутузова, 

18/7 

21 546 75 21 546 0 

Ляйка Геосiстемс Холдiнгс Б.В. 24268092 д/н, Нiдерланди, NL-

2292 JC р-н, м. 

Ватерiнген, 

Турфшiппер, 39 

7 182 25 7 182 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 28 728 100 28 728 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

28 728 50,00 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 

- участь в управлiннi Товариством; 

- отримання дивiдендiв; 

- отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його 

майна або вартостi частини майна товариства; 

- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

- переважне право на придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами цього товариства, пропорцiйно 

кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру. 

- одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

- акцiонери-власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та цим Статутом. 

- акцiонери Товариства мають право укласти мiж 

собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi уклали такий 

договiр, покладаються додатковi обов'язки, у т.ч. 

обов'язок щодо участi у загальних зборах, i 

передбачається вiдповiдальнiсть їх недотримання. 

Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi. 

Договiр набуває чинностi з моменту вчинення 

письмового повiдомлення виконавчому органу 

товариства про укладення договору. В письмовому 

повiдомленнi має бути вказано найменування 

акцiонерiв - сторiн договору, та кiлькiсть належних їм 

акцiй. Письмове повiдомлення вважається вчиненим в 

момент отримання виконавчим органом. 

Обов'язки акцiонерiв. 

Акцiонери зобов'язанi: 

- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

немає 



Товариства; 

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi 

законами України. 

Акцiонер має право продати або iншим способом 

вiдчужувати повнiстю сплаченi ним акцiї або їх 

частину. 

Акцiонери Товариства мають переважне право на 

придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами 

Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих 

акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. Переважне право 

акцiонерiв на придбання акцiй реалiзується вiдповiдно 

до законодавства України. 

 

Примітки: 

- 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.12.2011 544/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000132690 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

50 28 728 1 436 400 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшних ринках не здiйснювалась. Iнформацiї про факт лiстинг/делiстинг цiнних паперiв немає. 

У звiтному перiодi збiльшення розмiру статутного (складеного) капiталу Товариства не було. У звiтному перiодi фактiв викупу власних цiнних 

паперiв емiтентом не було. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

немає 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

20.12.2011 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000132690 ст. 13 ЗУ "Про 

акцiонернi 

товариства" 

 Вiдчуження цiнних паперiв 

власником третiй особi. Статут 

акцiонерного товариства мiстить 

наявнiсть переважного права 

акцiонерiв приватного товариства на 

придбання акцiй цього товариства, якi 

пропонуються їх власником до 

продажу третiй особi, та порядок його 

реалiзацiї. 

0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  



(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.12.2011 544/1/11 UA4000132690 28 728 1 436 400 28 728 0 0 

Опис: 

Будь-якi обмеження щодо голосуючих цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.  

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 460,6 4 269,1 0 0 4 460,6 4 269,1 

  будівлі та споруди 4 460,6 4 269,1 0 0 4 460,6 4 269,1 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4 460,6 4 269,1 0 0 4 460,6 4 269,1 

Опис 

На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ - 8318,0 тис. грн.; 

сума зносу ОЗ - 3857,4 тис. грн.; 

залишкова вартiсть - 4460,6 тис. грн 

На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ - 9649,9 тис.грн.; 

сума зносу ОЗ - 5380,8 тис.грн.; 

залишкова вартiсть - 4269,1 тис. грн 

Орендованих основних засобiв немає. Пiдприємство використовує 

власнi необоротнi активи, оцiнка яких у облiку та формах звiтностi 

достовiрна. Поточний аналiтичний та синтетичний облiк надходження 

об'єктiв, їх вибуття, ремонт ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 7 "Основнi 

засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

27.04.2000 р. № 92. Знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується 

у вiдповiдностi з ПСБО 7 "Основнi засоби" та Податковим кодексом 

України. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

3 337,3 189,4 

Статутний капітал (тис.грн) 1 436,4 1 436,4 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 436,4 1 436,4 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проведено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням вiд 17.11.2004 г. № 485. 

Висновок Станом на 31.12.2018 року чистi активи товариства на дату балансу складають  3337,3 

тис. грн, що вiдповiдає вимогам  статтi 144 Цивiльного кодексу України. 

 

 



 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 127,2 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 004,5 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4 131,7 X X 

Опис Облiк зобов'язань  вiвся згiдно П(С)БО 11 <Зобов'язання>.  

Зобов'язання, вiдображенi в роздiлi III пасиву балансу станом 

на 31.12.2018 р. по сумi погашення, є поточними.  

До поточних зобов'язань вiднесенi: 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги - 3204,7 тис. грн.  

Поточнi зобов'язання за розрахунками: 

розрахунками з бюджетом -127,2 тис. грн 

розрахунками зi страхування - 7,6 тис. грн 

розрахунками з оплати працi -  27,9 тис. грн 

Iншi поточнi зобов'язання - 764,3  тис. грн. 

Аудит зобов'язань пiдтвердив повноту та достовiрнiсть 

розкритої у балансi на 31.12.2018р. iнформацiї про їх розмiр та 

класифiкацiю. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "М.Р.АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37569947 

Місцезнаходження 04071, Подiльський р-н, м. Київ, вул. 



Нижнiй Вал 13/15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4429 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011 

Міжміський код та телефон (044) 280-97-72 

Факс - 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Свiдоцтво № 4429 видане рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 

31.03.2011 р. №229,  продовжене 

рiшенням вiд 25.02.2018 р. №322/3 до 

25.02.2021 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445910404 

Факс - 

Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiю 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

керується у своїй дiяльностi Правилами 

та Регламентом Центрального 

депозитарiя. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 

51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15 

Факс - 

Вид діяльності уповноважена особа з розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Опис 18 лютого 2019 року успiшно 

завершилась авторизацiя АРIФРУ в 

якостi провайдера iнформацiйних 



послуг на фондовому ринку. Агентство 

надає клiєнтам допомогу в якiснiй та 

комплекснiй органiзацiї процесу 

розкриття iнформацiї, а також здiйснює 

юридичний супровiд процесiв, 

пов'язаних з розкриттям. Агентство 

здiйснює органiзацiйне, технiчне та 

ресурсне забезпечення реалiзацiї 

повноважень Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-

СТАНДАРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960 

Місцезнаходження 04080, - р-н, м. Київ, вул. 

Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3345 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004 

Міжміський код та телефон (044)233-41-18 

Факс - 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Звiт складено за результатами 

виконання завдання ТОВ "Аудиторська 

фiрма "Аудит-Стандарт" у 

вiдповiдностi до Закону України ""Про 

аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 

року № 2258-VIII, Мiжнародного 

стандарту завдань з надання 

впевненостi 3000 "Завдання з надання 

впевненостi, що не є аудитом чи 

оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї (переглянутий)" (надалi - 

МСЗНВ 3000). 

Ми провели перевiрку iнформацiї, яка 

мiститься у Звiтi про корпоративне 

управлiння, який є частиною Звiту 

керiвництва Приватного акцiонерного 

товариства "СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

(код ЄДРПОУ 38078288, 

мiсцезнаходження: 02096, Україна, м. 

Київ, вул. Бориспiльська, 9,). 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 



КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" 
за ЄДРПОУ 38078288 

Територія м.Київ, Дарницький р-н за КОАТУУ 8036300000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації 
за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників, осіб: 7 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 02096, Дарницький р-н, м.Київ, вул. Бориспiльська, 9, (044) 369-50-21 

 

1. Баланс 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 4460,6 4269,1 

    первісна вартість 1011 8318 9649,9 

    знос 1012 (3857,4) (5380,8) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 4460,6 4269,1 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 365,2 317,4 

    у тому числі готова продукція 1103 322,8 96,4 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 364,9 526,9 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32,6 27,9 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1692,8 2194,3 

Витрати майбутніх періодів 1170 0,5 4,7 

Інші оборотні активи 1190 99,8 128,7 

Усього за розділом II 1195 2555,8 3199,9 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 7016,4 7469 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 



I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1436,4 1436,4 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1247 1900,9 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 189,4 3337,3 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0 0 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 6052,6 3204,7 

    розрахунками з бюджетом 1620 138,3 127,2 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 7,3 7,6 

    розрахунками з оплати праці 1630 27 27,9 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 601,8 764,3 

Усього за розділом III 1695 6827 4131,7 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 7016,4 7469 

Примітки: Примiток немає. 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 12510,1 9972 

Інші операційні доходи 2120 679,9 982,8 

Інші доходи 2240 0 0,1 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13190 10954,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (8941,1) (5685,5) 

Інші операційні витрати 2180 (1101) (1384,8) 

Інші витрати 2270 (0) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (10042,1) (7070,3) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 3147,9 3884,6 

Податок на прибуток 2300 (0) (0) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3147,9 3884,6 

Примітки: Примiток немає 

 

Керівник    Бабченко Володимир Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Донченко Наталiя Олексiївна 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "М.Р.АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

37569947 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 

13/15 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4429 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 293/4, дата: 24.04.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Нами  розглянутi ризики iснування 

iнших невиявлених викривлень 

згiдно МСА 450 "Оцiнювання 

викривлень, виявлених пiд час 

аудиту". Припущення про 

безперервнiсть господарської 

дiяльностi товариства, 

розглядається аудитом у 

вiдповiдностi до МСА 570 

"Безперервнiсть дiяльностi" як така, 

що продовжуватиме свою дiяльнiсть 

у близькому майбутньому, не 

маючи нi намiру, нi потреби 

лiквiдуватися або припиняти її. Це 

базується на судженi аудитора, а 

також на даних бухгалтерського 

облiку  товариства та наданих 

запитiв управлiнському персоналу 

по даному питанню. Аудитор не має 

змоги отримати достатнi i прийнятнi 

аудиторськi докази для 

обгрунтування думки, проте 

доходить висновку, що можливий 

вплив на фiнансову звiтнiсть, 

невиявлених викривлень, якщо такi 

є, може бути суттєвим, проте не 

всеохоплюючим, вiдповiдно до 

МСА 705 "Модифiкацiї думки у 

звiтi незалежного аудитора". 

Не вносячи додаткових застережень 

до цього висновку, привертаємо 



увагу на той факт, що незважаючи 

на стабiлiзацiйнi заходи, якi 

вживаються Урядом України, з 

метою пiдтримки пiдприємницького 

сектору, iснує невизначенiсть щодо 

зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв 

ринкових коливань у економiцi. Ми 

не маємо змоги передбачити 

можливi майбутнi змiни в цих 

умовах та їх вплив на фiнансовий 

стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи Приватного 

акцiонерного товариства  "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС". Iнша iнформацiя, яка 

за нашою думкою має бути 

висвiтленою в цьому звiтi, 

приведена нижче. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2/15.03.19, дата: 15.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.03.2019, дата 

закінчення: 02.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 02.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

20 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "М.Р.АУДИТ" 

Свiдоцтво про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4429, 

Видане на пiдставi рiшення №229/4 вiд 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України 

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48 

 

 

        Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку 

                                            Керiвництву Приватного акцiонерного товариства  

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

          Адреса: - Україна, 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7  

 

Цей аудиторський звiт, який складається з: 

1. Основних вiдомостей про пiдприємство;  

2. Звiту щодо фiнансової звiтностi;  

3. Фiнансових звiтiв за 12 мiсяцiв 2018 р.,  якi додаються,  

пiдготовлено у вiдповiдностi до:  

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

Аудиторської палати України  вiд 04.05.2018р. № №344,  зокрема Мiжнародних стандартiв 

аудиту 800,  805, 706, 720, 560, 570 у зв'язку з наданням - Приватним акцiонерним товариством  

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" (далi - Компанiя, Товариство, ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС") 

регулярної звiтної iнформацiї Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

 

 



I. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО  ПIДПРИЄМСТВО  

 

Найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" 

Код ЄДРПОУ 38078288 

Скорочена назва ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" 

Повне та скорочене найменування англiйською мовою PRIVATE JOINT.STOCK COMPANY   

"SYSTEM SOLUTIONS", PRJSC  "SYSTEM SOLUTIONS" 

Державна реєстрацiя Дата реєстрацiї 09.02.2012 р., номер запису  № 1 065 102 0000 015677 

Вiдомостi про  мiсцезнаходження 02096, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 

БОРИСПIЛЬСЬКА, БУДИНОК 9 

Органiзацiйно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Види дiяльностi за КВЕД 26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, 

дослiдження та навiгацiї,  

77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв. н.в.i.у.  

82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у., 

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.,  

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах,  

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у. 

Статутний капiтал (грн.) 1436400.00 грн 

Перелiк засновникiв (учасникiв) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СИСТЕМА", 01133, м.Київ, Печерський район, 

ВУЛ.КУТУЗОВА, будинок 18/7, код ЄДРПОУ 31776858, розмiр внеску до статутного фонду - 

1077300.00 грн.; 

ЛЯЙКА ГЕОСIСТЕМС ХОЛДIНГС Б.В., м. Ватерiнген, Турфшiппер 39, NL -2292JC, 

НIДЕРЛАНДИ, розмiр внеску до статутного фонду - 359100.00 грн. 

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй  Свiдоцтво №544/1/11,  дата реєстрацiї 20 

грудня 2011 року, видане НКЦПФР 27березня 2012 року 

Кiлькiсть працiвникiв 7 

   

Органи управлiння Товариства у вiдповiдностi до статутних документiв:  

- Загальнi збори (вищий орган управлiння);  

- Наглядова Рада; 

- Директор  (орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства);  

- Ревiзiйна комiсiя. 

Зазначенi органи управлiння дiють згiдно з нормами чинного законодавства України.  

Директор Товариства      БАБЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ 

 

Данi про реєстрацiйнi дiї: 

- Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi змiнами в 

установчих документах; 23.09.2015 10651070007015677;  

- Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що не пов'язанi зi змiнами в 

установчих документах; 01.08.2018 10651070009015677.  

 

II. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

 

 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 



до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi  та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цього фiнансового звiту на основi 

проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансовий звiт не мiстить суттєвих 

викривлень 

Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i 

розкриттiв у фiнансовому звiтi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи 

оцiнювання ризикiв суттєвих викривлень фiнансового звiту внаслiдок шахрайства або 

помилки. Пiд час оцiнювання цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, 

що стосуються складання i достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансового 

звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю суб'єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнювання вiдповiдностi застосованих облiкових 

полiтик, об?рунтованостi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та 

оцiнювання загального подання фiнансового звiту.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

    Думка iз застереженням 

 

  На нашу думку,  за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 

"Основа для висловлення думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає 

достовiрно,  в усiх суттєвих аспектах,  фiнансовий стан Приватного  акцiонерного товариства  

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" станом на 31 грудня 2018 р. та його фiнансовi результати i рух 

грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних 

стандартiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi". 

 

  Основа для висловлення думки iз застереженням 

 

Незгода з методом застосування облiкової полiтики пiдприємства та розкриття iнформацiї у 

фiнансових звiтах (iменується також "незгода з управлiнським персоналом") виникла в 

результатi того, що кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 3204,7 

тис.грн (заборгованiсть компанiї ЛЯЙКА ГЕОСIСТЕМС ХОЛДIНГС Б.В. за обладнання), є 

довгостроковою. 

Вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", довгострокове зобов'язання  за угодою, умови якої 

порушенi,  вважається довгостроковим, якщо: позикодавець до затвердження фiнансової  

звiтностi  погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслiдок порушення;     не 

очiкується виникнення подальших порушень  кредитної  угоди протягом дванадцяти мiсяцiв з 

дати балансу. 

 

Пояснювальний параграф  

 

Нами  розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень згiдно МСА 450 

"Оцiнювання викривлень, виявлених пiд час аудиту". Припущення про безперервнiсть 



господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 

"Безперервнiсть дiяльностi" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому 

майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на 

судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку  товариства та наданих запитiв 

управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i 

прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що 

можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути 

суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi 

незалежного аудитора". 

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що 

незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки 

пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв 

ринкових коливань у економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни в 

цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи 

Приватного акцiонерного товариства  "СИСТЕМ СОЛЮШНС". Iнша iнформацiя, яка за 

нашою думкою має бути висвiтленою в цьому звiтi, приведена нижче.  

 

Iншi питання 

 

Аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  "СИСТЕМ СОЛЮШНС" за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. був проведений iншим аудитором, який 14 березня 2018 

р. висловив немодифiковану думку щодо цiєї звiтностi. 

 

1. АКТИВИ                        

 

 Необоротнi активи 

Станом на 31.12.2018 року необоротнi активи пiдприємства складаються з основних засобiв: 

Основнi засоби -                                 4269,1 тис. грн 

      первiсна вартiсть -                        9649,1 тис. грн 

      знос -                                               (5380,8) тис. грн. 

До складу основних засобiв включенi будiвлi, автомашини, меблi, комп'ютерна технiка. 

Первiсна вартiсть будiвель складає  4738,8 тис. грн.; первiсна вартiсть автомобiлiв - 405 тис. 

грн. Основнi засоби не переоцiненi.  

Визнання основних засобiв, визначення їх первiсної вартостi здiйснюються вiдповiдно до 

П(С)БО № 7 "Основнi засоби".  Амортизацiя нараховувалася лiнiйним способом вiдповiдно до 

вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї здiйснювалося незалежно вiд 

результатiв дiяльностi. Облiк зносу проводився в розрiзi iнвентарних об'єктiв основних 

засобiв. 

 

Оборотнi активи 

Запаси: 

Запаси станом на 31.12.2018 р. становлять - 317,4 тис. грн, з них 

       Готова продукцiя (товари)  -96,4 тис. грн 

Облiковi данi пiдтверджуються первинними документами.  

 

Дебiторська заборгованiсть 

Визнання, облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдають П(С)БО №10 

"Дебiторська заборгованiть". Станом на 31.12.2018 р. структура дебiторської заборгованостi 

мiстить:  

- Дебiторська заборгованiсть за  продукцiю, товари, роботи, послуги -  526,9 тис. грн. 

- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 27,9 тис. грн. 



Iншi оборотнi активи - 128,7 тис. грн. 

Пiдприємство не створювало резервiв сумнiвної дебiторської заборгованостi. За нашими 

даними сумнiвна дебiторська заборгованiсть складає 39,8тис.грн. 

 

Грошовi кошти 

Залишок грошових коштiв на поточному рахунку у нацiональнiй валютi станом на  31.12.2018 

року  в  ПРАТ   "СИСТЕМ СОЛЮШНС" складає - 2194,3 тис. грн.   

 

Активи Приватного акцiонерного товариства  "СИСТЕМ СОЛЮШНС", що вiдображенi  у 

звiтностi станом на 31.12.2018 р., вiдповiдають вимогам дiючого законодавства, класифiкацiя 

та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку вiдображенi з урахуванням вимог  Нацiональних 

стандартiв бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика за перiод, що перевiряється, на 

пiдприємствi була незмiнною. 

Аудит пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi на 31.12.2018 р. iнформацiї про 

активи Товариства, їх розмiр, реальну вартiсть та класифiкацiю. 

 

2.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 

 Ми пiдтверджуємо реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Товариства за 

наступними статтями: 

 

Поточнi зобов'язання 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3204,7 тис. грн.  

Поточнi зобов'язання за розрахунками: 

розрахунками з бюджетом -127,2 тис. грн 

розрахунками зi страхування - 7,6 тис. грн 

розрахунками з оплати працi -  27,9 тис. грн 

Iншi поточнi зобов'язання - 764,3  тис. грн. 

Аудит зобов'язань пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi на 31.12.2018р. 

iнформацiї про їх розмiр та класифiкацiю. 

                           

 3.ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 

Вiдповiдно до установчих документiв, статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства  

"СИСТЕМ СОЛЮШНС" становить 1 436 400.00 гривень. Статутний капiтал сформований у 

повному обсязi шляхом емiсiї 28728 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50,0 грн 

кожна. 

В таблицi 1 показанi акцiонери Товариства та їх частки в статутному  капiталi  в грошовому 

виразi та вiдсотковому спiввiдношеннi  станом  на 31.12.2018 р.   

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 року, Статутний капiтал Товариства зареєстровано, 

сплачено та вiдповiдним чином вiдображено в бухгалтерському облiку. 

    Власний капiтал Товариства характеризується наступними даними:  

    1. Зареєстрований капiтал - 1436,4 тис. грн. 

    2. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 1909,9 тис. грн. 

   При формуваннi Статутного капiталу вимоги Закону України "Про господарськi товариства"  

видержанi. Облiк Статутного капiталу ведеться вiдповiдно з дiючими нормативними 

документами. Сума кредитового сальдо по рахунку 40 "Статутний капiтал" станом на 

31.12.2018 року вiдповiдає розмiру Статутного капiталу зафiксованого в Статутних 

документах i дорiвнює 1436400,00 грн.  

За iнформацiєю з системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ "СИСТЕМ 

СОЛЮШНС" щодо зареєстрованих осiб, якi володiють 10% та бiльше в Статутному Капiталi 



Товариства, станом на 31.12.2018 року частки Статутного Капiталу розподiленi мiж 

акцiонерами таким чином:  

           Таблиця 1 

Акцiонери ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" станом на 31.12.2018 р. 

 

п/п Акцiонер Частка у статутному фондi  

Кiлькiсть цiнних паперiв 

11 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНА ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "СИСТЕМА", iндекс 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.КУТУЗОВА, 

будинок 18/7, 31776858  

1 077 300 грн 

 

75,00 %  

21 546 шт. простих iменних      акцiй  

 

22 ЛЯЙКА ГЕОСIСТЕМС ХОЛДIНГС Б.В., iндекс м. Ватерiнген, Турфшiппер 39, NL -

2292JC, НIДЕРЛАНДИ   

359100 грн 

25,00 %  

7182 шт. простих iменних акцiй  

 Разом 100,00% 28 728 шт. простих iменних акцiй  

 

 

Фiнансовi результати та використання прибутку  

 

Облiк реалiзацiї продукцiї (послуг) ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" здiйснювався у 

вiдповiдностi до П(С)БО №15 "Дохiд".  В 2018 роцi  доходи товариства складали:.  

 

Показники Сума, тис.грн 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 12510,1 

Iншi операцiйнi доходи 679,9 

Разом 13190,0 

 

Бухгалтерський облiк  витрат  проводився вiдповiдно до чинного законодавства та вимог 

П(С)БО 16 "Витрати": 

Показники Сума, тис. грн 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 8941,1 

Iншi операцiйнi витрати 1101,0 

Разом 10042,1 

 

Фiнансовий результат за 2018 рiк - прибуток  в сумi  3147,9 тис. грн.   

Нерозподiлений прибуток на дату балансу становить - 1900,9 тис. грн.  

   

    

   4. РОЗГЛЯД IНШОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ 

 

  Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Розрахунок вартостi чистих активiв проведено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням вiд 17.11.2004 г. № 485.  Чистi активи 

Товариства на дату балансу складають  3337,3 тис. грн, що вiдповiдає вимогам  статтi 144 



Цивiльного кодексу України 

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй (корпоративних прав) 

Компанiя не має викуплених акцiй (корпоративних прав) станом на дату балансу та не 

здiйснювала операцiї з викупу (наступного продажу) акцiй (корпоративних прав) у звiтному 

перiодi 2018 року. 

 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними 

зборами акцiонерiв. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в 

перевiрцi вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним 

матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства. 

У 2018 роцi Товариство не складало договорiв, якi пiдпадають пiд визначення значних 

правочинiв 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв  за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi. 

 

 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi").  

 

Щодо пов'язаних осiб. 

Ми отримали розумiння характеру та обсягу вiдносин з пов'язаними особами. За даними 

аудиторiв, протягом 2018 року компанiї ЛЯЙКА ГЕОСIСТЕМС ХОЛДIНГС Б.В., 

перераховано 3093,7 тис.грн за договором купiвлi-продажу обладнання  №1/05/11/12. 

 таким чином на кiнець року кредиторська заборгованiсть перед акцiонером склала 3204,7 

тис.грн.  

Директор Товариства Бабченко Володимир Анатолiйович отримав заробiтну платню в розмiрi  

207830,31грн.  

 

 

 

Щодо подiй пiсля дати балансу   

Ми розглянули операцiї Товариства пiсля 31 грудня 2018 року та провели опитування 

представника засновникiв Товариства щодо подiй пiсля вказаної дати.  

 

Iнформацiя 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":  

- рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 

капiталу  - див. вище; 

- фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - не вiдбувалося;  

- протягом 2018 року Товариство не отримувало позики або кредиту на суму, що перевищує 25 

вiдсоткiв активiв емiтента; 

- протягом 2018 року не вiдбувалося змiн складу посадових осiб емiтента; 

- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалося; 

- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу  не приймалося; 

- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю  не 

приймалося; 



- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не 

вiдбувалися. 

 

 Фiнансовий стан Товариства  

Аналiз фiнансового стану ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС" виконано згiдно "Методичних 

рекомендацiй щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi акцiонерних товариств 

та пiдприємств - емiтентiв акцiй (крiм комерцiйних банкiв)" затверджених рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 25.01.2001 р. № 5. Показники, 

наведенi в таблицi 1, характеризують фiнансову стабiльнiсть пiдприємства.  

                           Таблиця 1 

 № з/п Показники Показники фiнансового стану акцiонерного товариства  

  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) Коефiцiєнт 

покриття зобов'язань власним капiталом 

(структури капiталу або фiнансування) 

1 2 3 4 5 6 

1 Формула розрахунку показника К1=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + 

короткостроковi фiнансовi вкладення) / короткостроковi зобов'язання К2=(Грошовi кошти + 

Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та реальнi) + Запаси  + Витрати) / 

короткострокова заборгованiсть К3=Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу 

балансу) К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний 

капiтал 

2 Орiєнтовне позитивне значення показника 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5

 0,25-0,5 

3 2018 рiк 0,53 0,77 0,45 1,24 

4 2017 рiк 0,25 0,37 0,03 36 

 

Аналiз лiквiдностi  пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати 

свої поточнi зобов'язання. Рiвень лiквiдностi, тобто вiдношення обiгових коштiв до 

короткотермiнових зобов'язань, або коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складав станом на 

31.12.2018 р.  0,53. Коефiцiєнт покриття показує, що Товариство забезпечено ресурсами, якi 

можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Показник абсолютної 

лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткострокову 

заборгованiсть.  

Коефiцiєнт покриття  свiдчить про здатнiсть Товариства  погасити свою поточну 

заборгованiсть. В даному випадку  оборотнi активи покривають зобов'язання на 77 %. 

Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує 

структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i 

незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт 

фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, 

авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або 

автономiї) на 31.12.2018 р. складає 0,45, що свiдчить про те, що бiльша частина фiнансування 

дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або 

структури капiталу) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт 

фiнансування станом на 31.12.2018 р. становить 1,24. 

Показники фiнансового стану ПРАТ "СИСТЕМ СОЛЮШНС"  свiдчать про залежнiсть 

Товариства вiд позичених коштiв, стабiльнiсть i достатню лiквiднiсть оборотних активiв. 

 

Система внутрiшнього контролю 

 В Товариствi створена вiдповiдна  система внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдна для 



складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки.  

У звiтному перiодi внутрiшнiй аудитор пiдпорядковувався безпосередньо вищому органу 

управлiння  - Загальним зборам учасникiв. 

На службу внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї покладаються такi завдання: 

сприяння розвитку системи внутрiшнього контролю Компанiї та операцiйних процедур; 

здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i 

процедур контролю, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i персоналом Компанiї 

установчих документiв, внутрiшнiх положень щодо проведення операцiй; 

впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної системи управлiння для 

своєчасного виявлення та усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi господарських операцiй; 

надання на схвалення вищому органу управлiння Компанiї, керiвнику Компанiї пропозицiй з 

оцiнки та управлiння ризиками;  

своєчасне виявлення порушень та недолiкiв в дiяльностi структурних пiдроздiлiв, 

опрацювання оптимальних рiшень щодо їх лiквiдацiї та усунення причин виникнення цих 

недолiкiв в процесi дiяльностi Компанiї; 

виявлення в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у 

системi внутрiшнього контролю, а також попередження випадкiв будь-яких ризикiв у 

дiяльностi Компанiї; 

оцiнювання розмiрiв, напрямкiв та розподiл ризикiв Компанiї; 

виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Компанiї, сприятливих умов для шахрайства, 

зловживань i незаконного присвоєння коштiв Компанiї;  

надання вищому органу управлiння Компанiєю, керiвнику Компанiї, висновкiв про результати 

проведеної перевiрки i пропозицiй щодо полiпшення дiючої системи внутрiшнього контролю 

не рiдше нiж один раз на рiк. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 

дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках 

консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони 

стикаються у своїй господарськiй дiяльностi 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

Вид інформації 



оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

23.03.2018 20.02.2018 Відомості про проведення загальних зборів 

23.03.2018 26.03.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

07.12.2018 10.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


