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нац'ональн!й ком;с;т з ц|нних папер1в тд фондового ринку

товАРиствА

з

оБмв)кБно|о в|дпов!дАльн!ст|о <компАнг1

([вв,

АудитоРськии

з

учасникам !а кср!внид!в1

упРАвл!ння АктивАми

кс вссвт м00нБдя{мвнт)

висновок

(зв!т ншзАлшт{ного АудитоРА)
н аоан

32!ано 3 |ео0ото

|1

й

]||'е1

ю ау о ш'п ор с ь ко то ф !р ло о со
7ФБ кРо0а ]!упё>
в10 10.01.2017 р. 0о,{оеовору 07/17 но наоання
н е 3 &г, е }к н о

ауош/порськцх послу?

м. 1{и]в

в10

30 с]чня 2017 р.

<<24>>

березня 2011 р.

;
:

АудитоРськии

нвзАлв)кного АудитоРА) щодо Ф1нАнсовот
звгтност1 3акритого недиверсиф|кованого пайового

(зв1т

:

|нвестиц!йного фонду <<1векс [кв!т|>>, активи якого перебува|оть
в управл{нн1 товАРиствА з оБмв}кшно}о

в1дпов1дАльн|ст}о (компАнш{ з упРАвлгн1]'{
АктивАми (тввкс вссвт мвнвджмвнт>

:

3а р!к, що зак!:лчився 31 грулня 2016 року

:

!

0сновлт1 в!домост! про Фопд
]

3акритий недиверсиф1кований пайовий !нвестиц|йттий
фонд <|векс Бкв1т|> 1ФБАРиствА з оБмвжвною
в1дпов1дАльн1ст1о
з

1айметтування

(компАн1я

:

!
]

упРАвлтння АктивАми к1ББ(( вссвт
мвнвджмв1тт)

Ёомер та /(ата
св!/{оцтва про

:
:

внесення

сдР]с1

[ип, вид та клас

строковий закритого типу' недиверсиф|тсованого виду.

Фопду

(од за €!Р1({

2з2110о

[трок

5 рок|в на дату ресс'грац||, продов)кено на 5 рок1в (до
21.о9.202\ р.)

.г(|яльност|

Фон;ту

куА

товАРиство

:
:
:
:
]
:
:

з

оБмвжвною

(компАн1я

в1дпов1дАльнтстк)
у11РАвл1г1}#{ АктивАми к1ББ(€

.
:

]\р1700 в1д 23 09'20|1 р.

1нвестит11йттого

фон:ту до

;

висновок

мвнвджмБнт).
1{од за

8ид

€!Р[1Ф!

д|яльноо'г1 за

т{ввп

сер1я, номер] дата

видан| та тсрм1н
чинттост! л|ценз1|

на

зд|йснення

профес1йно|
д1я;тьност| на ри{т{{у

ц|ттттих папер1в

д|ятгьност'1
управл!ттля

з

з525з924
66.3 0 9правл|ння фондами.
}{|ценз1я на зд|йснення профес1йно'| д!яльност| тта
фондовому ринку - .{{!яльност| з управл|ння активаг,{и
|пститут]|йних |нвестор|в (]:!яльн!сть з управл|нття
активами), сер|я АЁ 1\о 286594 в!д 09.10.201 3 р., терм!н
д|| - необмеэкений, видано| Ёац|ональгтото ком1с]сто з

ц|нних папер!в та фондового ринку строком д|| з
1 8. 0 1.20 1 з
р.- необме:тсе+лий (Р1пте:лття нкцг]ФР
.]\р1183 в1д 27 12.2012р.)' дата видан| л|цеттз1]
09. 10.2013р.

активами
1нститут{!йних
|лтвестор!в
\4]сцезттаход>тсенття

з

1.ссвт

03

1

13, м. 1&;в, вул. |вана 111евцова' буд.1.

0пис аудиторсько| перев1рки
Ау]{и'т'орська ;;ерев|рка {]роводилась нами у пер|ол з 02 '02 '2011 р. ло 24'03 '2017
р. тта п|дстав| !го;ти '}{"р 1 в1д 30'01.2017 р. до договору 07||] т{а наданг{я

аудиторсь1шх послуг в|д 30 с|чля 2017 р. та зг|дтто вимог 3акотт|в }кра|ни к11ро
ц!нн! папери 'т'а фондовий ринок)' к[1ро господ1арськ| товариства>' <|1ро

товариства)' к11ро

ринку ц|нних папер|в в
!кра|н|>, к[1ро аудиторську д|яльн|сть>, к[{ро !ллститути с:т|льного
акп|оттертт|

дер:тсавтте регултова}{ня

1нвес'т'ування>, €тандарт!в

аудиту та етики \,{|>т<народно| федерац|| бухгалтер|в,
што ттрийнят! як ]1ац1онапьн| стандарти аудиту зг1дно з р|тлтегп]ям АуАиторсько|
1[штати !кра|ни в!д 18.04.2003 р. }.|о 122" з урахуванням вимог] викладених у
Р!тпенн| !ер:т<автто{ ком|с|| з т11нних папер!в та фондового ринку )\го 122] в]д 02
листопада 2006 року <[1ро затверАх<егтття 11оло>кення про особливост|
зд|йснення д!яльност1 з уггравл|ння активами |нституш|йних !ттвестор! в,'.
1[ри ск;таданн| вионовку ми керува11ись вимогами, ш1о вик.паден! у
Р1гпенгт| Ёац|онатьно| копт|с|| з ц|нних лапер1в та фопдового ринку 1\э991 в1д 11
нервня 2013 року ,.11ро затверд)кення Бимог до аудиторського висновку тцо
подасться до Ёац|оттацьно| (ом|с|| з 1{|нних |1апер1в та Фондового Ринку при
розкригт! !нп|ормаш|| про ре]ульгати д!я.'тьносп! !нсгиг1 п!в сп1.'1ьного
|ттвсотуватттля (пайових та корпоративттих фоттд1в) та компан|| з управтт1ння
ак'гивами ''.
1\4е'гою ттроведення аудиторськот перев|рки було виолов'гленг{я думки
11сз&цс)1{11ого аудитора щодо ф1нансово| зв|тност] Фонду стагтом на 31.12.2016 р.
ст<лад| Балагтсу (3в1ту про ф|нансовий стан), 3в|ту про ф|наноов1 результати
(3в|:'у ттро сукупний дцох1д0, 3в1ту про в;тасний кап1тап, Руху гротпових т<ошгг1в,
та ! !рим!гок ло ф!нансово)'зв!'т ное п!. шо додаю гься.

у

|{онт{епцгальтпа основа склада!|}|я ф1плаптсово[ зв!тгтост1 1оварист'ва
1(онцептуальнок) основото складання р|нтто| ф1нансовот зв1тнос'г;
[оварис.;'ва с \41:кнародн| стандарти ф1наноово| зв|тност|. ('гиолий огляд
обл|ково| пол|тики стосовно використаних статей ф|наноово1 зв|тност'|'

розкрито у [1рипт|ттсах до ф!нансово! зв1тност1.

Б1дппов!дальн!с':'ь у::равл !нського персоналу

!правл!ппсьт<ий персонал несе в!дпов!лапьн|с:ь за л!лпо;овк1 !а
достов1ртте прсдставлсння цих ф|глаттсових зв!т1в у в1дпов!дност1 з нормптивнипти
вимогами до орган|зац|| б1хгалтерського обл|ку зв1тност| !кра|п|'
Б|;цтов|дштьн|с'т'ь у;лравл|нського персонаг1у охоп']]!ое: розробку, впровад}1(ення
та викорис]ан|]я внугр!шппьо: о конгрол!о с!осов!!о п!д: оповки га лостов!рнопо
!!гедсгавлення <!!нзнсових -зв] :!в. як| не м|стягь су!тгвих викривлень. внасл!_1ок
тпахрайства або ломилки; виб|р та застосуван}1я в|дпов|дно| обл|ково| пол|тики.
а 'гако){ обл|кових оц|тток, як1 в1дпов|датоть обставинам.

|

в

Б|дпов!дальн1сть аудитора
Аулит перодбанае вико1]ання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказ|в стосовно сум та розкриття у ф1нансових зв|тах' Б|дб1р

!о

таких процедур входить ! оц!нка
ризик1в оу'г'гсвих викривлень ф|нансових зв|т1в внао.тт1док тпахрайства або
11рот{едур зале)кить в|д судэкення аудитора.

помилок. Биконуюни оц;нку цих ризик1в. аудитор розглядас 32|Ф;|114
вн1 пр|шньо:о кон'1ролю. шо сгосуються п!дго'товки !а лосгов!рно:о

представлс1]11я ф|наноових зв!г|в' з метото розробки аудиторських процедур, як1
в|71т тов|71атоть обставинам, а не з мето1о висловле!11{я думки 1цо!{о ефективпост1

вну'1'р!п]нього контролто суб'скта господар]овання. Аудит вкл}очас тако)к оц|нку
в|дпов|дност| використатто1 обл|ково1 пол|тики, прийнятн{сть обл|кових оц|тток'
зроблених управл1нським персоналом' та загш1ьного представлення ф|наноових
зв|т|в.

Бисловлентпя лумки
вва:касмо, 11(о отримали достатн| та в|дпов1дн: аудиторськ1 док11зи /т'!я
висловлення натпо| дуъттси.
1{а ттатпу думку, складена Фондом ф|нансова зв|тн1сть в{добра:кае
вс|х суттсвих аопектах д|йсний ф1наноовий отан 3акритого
достов|рно
недиверсиф!кованого пайового |нвестиц1йного фонду <1векс Бкв1т|>, активи

йи

!
|

у

в управл|нн| товАРиствА з оБмвжвно{о
в1дпов1дАльн1стю (компАн1я з упРАвл1ння АктивАми (тввкс
якого

перебуватоть

вссв'1' мвнвджмвн'1'), отаном на к|нець дгля 31 грудня 2016 року та
вик.]1адену у п|й зв}гност| !нформагт|то у в{дпов|дност! з й|>т<ттародними
стандар ]ам и ф!нансово[ зв|пнос

|
]
|

п|.

11араграф з 1нгпих питань

Ёе вносячи застере}(ень до

думки' ми зверта€мо Батпу увагу на те,
тцо д|яльн|сть | операт1|{ [овариства. так само як 1 д1яльн|сть |нтпих компан|й в
!тсра|н|, ;теребуватоть | можуть дал| перебувати про']'ягом ]1евного насу п|д
вл.!ивом тривагоно| невизначс::осг| в економ!нном1 :а пол!тинному ссрсдовиш1
!кра|ни. 11атпа думка не була модиф|кована з цього приводу.
натпо|

зв1т пРо 1н1п1тА Рвгул'1тоРн1

}

вимоги

Розкриття'!нформац!| про пайовий кап!тал Фопду

:
:
]
:
|
:
:
|
|
]

!

|1айовий кап|тал Фонду станом на з1.12.2016 р. становить 200000,0 тис. грн.
Фондом виг1ущено 200000 тпт. |нвеотиц|йних сертиф|кат1в, ном|нальною
варт|о'т'то 1000,0 грн. кожний, загальна ном1напьна варт1сть випущених в
бездокументарн!й форм1 |т.твестиц]йних оертиф1кат|в Фонду становить 200000,0
тис' грн.' €в1дотцтво дкцпФР про ресстрап|]о випуску |нвестиц1йних
сертиф1кат|в м00042 в1д 03.03.201 2 р., коА ц1нних папер1в (151\) зг!дно
Биттиски з ресстру код|в ц1нних папер|в Ёац|онального депозитар!то }кра|ни в|д
1з'0з.2012 р. _ |1А4000137145.

Розкриття

1г:формаш|| про

власний кап|тал Фог:ду

Бласний кап|тал Фонду станом ]]а з1.12.2016 р. становить 2'712'0 тис. грн., ъ

т' ч.:

-

[1айовий кап!тап 200000,0 тио. грн.;
Ёерозпод|лений приброк 312,0 тис. грн.;
Ёеогптачений кап!тал _ 197600,0 тио" грн' (в1д'емтте знанегл.ля).
[1ротягом 2016 р. Фонд не зд1йснтовав розм|щення, викуп !нвестиц!йних
сертиф|кат|в.
€таном на з1.12.2016 р. Фондом не розм1щено 197600 лпт. |нвестиц|йних
сертиф1кат|в, загальна ном|нальна варт1сть яких становить 197600'0 тио. щн. та
в|дображена тта баланс1 Фогтду у склад| <Ё{еоплаченого кап|талу>" 1(льк]сть
ттерозм|щених 1гтвеотиц|йттих сертиф!кат{в Фонду станом на 3!.12'20\6 р'
п!дтверд>кустьс я даттими !ов1дки про стан рахунку у ц|нних паперах' яка надана
депозитар!см |{А1 <]-1ац1ональний депозитар|й !кра|ни>.

Фбл1к необорот'них акттпв!в

Барт|сть необоротних актив|в Фонду стано\'1 на 31 грулня 2016 р'

ста11овить 40'гио. грп. та складасться з вартост| акш|й укра|нського ем|тегттэ, яка

визначсна на р|вн| справсдливо| вартост|'

в пор|внянн! {з мин1лим роко\'|
зд|йснення
за
зб|.ггьтпилася неоут'1'сво
дооц]нки вартост| актт|й
рахунок
Рс.:ичина ппсоборо:них актив!в

|

укратнського ем1тента.
1ттфорптац1то про струк1'уру необоротних актив|в розкрито в 11рим|тках до
ф|ттаттсово| зв|тност1, як! складено в|дпов|дно до вимог й!>кнаролних стандарт'{в
ф|ттаттсово| зв!тност|.

!

0бл!к оборотнихактив!в.
Ёайб|.:тьтл питома вага

|
|
]

!

31 грудня 2016 року припада€

у склад! оборотних актив|в 1овариства ста|том на
на поточн1 ф1наноов| |нвеститд|].

на з|.|2.2016 р. на

Балано1 Фонду обл1ковутоться |1отонн1
ф|нансов! |нвестиц1|' варт|сть яких отановить 2571,0 тис. грн.

€танопп

Ф]нансов! 1нвеогит1|1 Фонд1 склалатоться з ]нвестиц1й в акц]1 укратнських
е:,т|тент|в, як| обертатоться на орган!зованих ринках. та дер:кавн1 обл!гац11.
[1раво в.ггасност| тта ц|нн| папери, обл:|кован| на Батанс! Фонду станом на

з1.12.2016 р., п!дтвсрл;хуеться Бипиского про стан рахунку у ц;нних паперах
!епозитартто| установи станом на 31 '\2.2016 р.

[1оточн! ф|нансов1 |ттвестиц1| в1доброкаготься Фондом за справе;{ливо|о
\4€Ф3 9 кФйансов1 !нотруметтти> та з урахува}11{ям вимог
''[1оло::сення про поря_]ок ви!начення вартос;! чисгих ак:ив!в !нспи:5 п:в
с;т|;тьного 1нвестування>, затверд}кене р!тпенням нкцпФР.}ф1336 в1д з0.07.201з
вар:'[отто зг|дно

р.. ттщцал| [1оло>т<ення 1336.

(правсдлива варт|сть акц|й, як; внесен| до б|р:тсового описку 'га
обертато.гьоя б|льтп як на одноп|у орган!затор1 торг1вл|, оц|нтосться Фондошг за
найментпим з б|ржових курс|в. визначених та оприлюднених на кожному з
оргатт|затор1в торг|вл1.

п1дтверл>кус правильн|сть визначення Фондошт
в
2016
вар':'ос'г| чистих ак'гив|в
р. зг1дно [1оложення 1336.

1аким нином, аудитор
[клад та о'груктура

ак'гив1в Фонду в1дцпов!дас вимогам к[1олоясення про

склад та отруктуру актив!в |нстигуту сп|льгтого 1нвестування>, затверд)кеного
Р|тпенгтям Ёац1онально! ком|с|| з ш|нних папер|в та фондового ринку 1\я1753 в1д
10'09.201з р. щодо недиверсиф|кованих фонд1в.
1-1а п1до';'ав! провсдено| перев|рки аудитор

робить вионовок

про

в!дттов1дтт!сть розкриття Фондом 1нформац|| за видами актив|в \4€Ф3 та
вим0!а\| д!ючо: о законо-]авс'1ва ::[о-цо ош!нки вартос': !. склад} '1а с1рукг)ри

актив!в 1€1.

Аулитор п|дтверд>кус, що активи в1добракен1 на балаттс] Фоттду за
достов1рно визначеното оц!нкото та в майбутньому от!куються скоттом|ч;т|
вигоди, ттов'язатт! з |х використанням.

Беличитта оборотних актив|в в пор!внянн|

1з

минулим роком

за рахунок зб1льлпення вартост! ||оточттих ф|нансових 1нвестиц|й.

зб1;тьтшилася

про о'1'руктуру оборотних актив|в розкрито в 1 1рим|тках до
зв|тттост|' як] складетто в1дпов|дно до вимог й|жнародних с;'андарт1в

1ттфорптац1то

ф|ттансово|
ф1гтаноово| зв|тност|.

0бл|к зобов'язатпь'

|

(таном на 31 грудня 2016 року поточн| зобов'язанття на

1овариства становлять

3 тис. грн. та

складатоться

заборговаттост! за внутр|тт:н|ми розрахунками.

з

б:ьтаттс|

кре]ти: орсько1'

/{ан1 про величину зобов'язань, що в1добрахсен! в Бапанс1 1овариства
с'1'анош1 11а 31 гру;тня 2016 рок1, п!дтверд>куоться даними обл]кових рег|с'[р1в.

Бс1 поточн| зобов'язання 1овариства в|дображен| в Бапанс1 за сумото
г1ога|т1ення.

в

1нформат1|то т1ро с'1'руктуру зобов'язань розкрито
|{рим1тках до
в[,цтов|дно
зв!гнос'т'{,
як|
ск:та].1ено
вимог
\,1!>кнаро/дних
статтдарт|в
./{о
ф!нансово|
ф1нансово| зв1'гнос':'1.

0б;п|к ф!нансових результа'г1в 'л'а наявн1сть систеп!и внутр1гшттьоп о
контрол!о
[1ротягопт 2016

р.

Фоттд зд!йснтовав операц||

о1'римував доходи в|д ;х реал!зац|! та дооц|нки.

з

тт]ннипти пдперами та

}

склад| витрат Фоттдом в|добра:кено соб|варт1сть реат|зованих :1|ттних
папер1в та витрати в|д уц|нки вартост| ц|нних папер|в Фоттду про'гягом 2016 р.
Ф|нансовий результаг визначений Фондом, як р|знигтя м|:к доходами та
витратами] та складас за 2016 р. нистий прибуток у розм|р1 513'0 'гис. грн',
прави. :п,н!с : ь визначен ня яко: о п!-: п верл>!(у{ а}ди | орська перев!рка.
:

Фондом в |1овному обсяз| виконук)ться вимоги щодо суми витрат, як!
в1дтшкодовуоться за рахунок актив1в Фонду, як| викладен1 у <|1оло:кенн1 про
ск.:а т | розм!р ви!ра|. ш1о в!л гпколов5 ю гься за рах)нок акгив!в !нсгип1':1
сп|-цьного |нвестування>, затверд)кеного Р1тпенням Ёац1онально] ком|с!| з
т1|нних папер|в та фондового ринку в1д 1з.08'201з р. }'{ 1468.

Ё ход1 ттерев1рки аудитор визначив високий р1вень системи вттутр!тпнього
контрол1о та низький р|вень ризику суттсвого викривлення ф|нагтсово| зв|тноо'г|
вттасл|док тпахрайства.

11ротоколстм $у26||2-12 3агальних збор|в унасник|в 1ФБАР[€1БА
3
()Бмвжв1{ок) в1дпов1дАльн1стто (компАн1я з упРАв.]111]ня
АктивАми (1ввкс вссвт мвнвджмвнт) в|д 26.12.2012 р. затверд)кс11о
[1о.поткення про слу:кбу внупр!:п:ньо;

о ау]иту'' |а призначс!!о

вн5:р!:::ппьо; о

ау.;(итора.

.(одат'кова та допомйна 1:тформац1я за вимогами

нкцпФР

3 урахуванням законодавчих вимог до аудитороько1'о висновку 1нституту

сп|льгтого |нвес.;'ування аудитором надастьоя ни)кче наведе11а 1нформац|я.

Б

ход1 перев|рки аудитору наданий перел|к ос1б, як| вва:каються
пов'язаттими особами Фонду д;тя ц|:тей т-терев|рки по сут| (хона тто форм| Фоттд
не с !оридичното особото 1 ттс мо:тсе мати пов'язагтих стор!н). |{ротягом 2016 р.

з такими особами Фондом не

зд|йснгова_тися. 1нформац|то про
ттотз'язаяих оо|б надано в [1рим1тках до р|нно| ф|нансово| зв|тноот1 Фонду.
о1терац|т

Б ход|

!

!

!

перев1рки аудитором було надано запит кер1вництву Фонду птодо
под|й тт|от:я дати баланоу' як1 не бу.гти в1добра:кен| у ф|нансов|й зв1тност|, проте
мо){уть мати суттсвий вплив на ф|нансовий стан Фонлу на 31.12.2016 р.
АуАитором отримано в|дпов1дь про в;дсутн|сть зазнанених под|й.

Б|дпов1дно до (полох{ення щодо пруденп|йних норматив|в профес1йно|
д]яльгтост! на фондовому ринку та вимог до системи управл|ння ризика-ш{и ) затв.
Р|тленням нАц1о1-]Альнот ком1с]т з щнних пАпвР1в тА Фондового

Ринку.]чгч1597 в|д 01.10.2015 р. товАРиство з оБмвжвно}о
в1дпов]дАльн1стю к(Фй11АЁб1 з упРАвл1н]{я АктивАми ({ввкс

вссвт мвнвджмвнт)
пор'гфе.:тю

Фонду на

зобов'язане зд|йснтовати управл1ння ризиками

|11дс'гав| оц{нки диналп1ки

вартост| ниотих актив|в Фонду.

Б ход|

]
]
]
й
]

ттерев|рки аудитору надана !нформац|я про резу'{ьтати зазначено|
оц|нки та дан|, на основ1 яких зд1йснтовався розрахунок. Аудитором проведе11о

анац1з оистеми управл|ння ризиками портфелто Фонду на п|дстав| оц|нтси
диттам1ки вартост| чистих актив|в Фонду та встановлено, що його значсння за
п|дсумками 4 кв.2016 р. с оптимальним.

Б ход| перев1рки аудитором не виявлено нев!дпов!дноотей м|>к ф1нансовото
зв|ттт|отто Фонду за 2016 р'' що перев1рясться, та |нтттото 1нформац1сто, яка
розкриваеться Фондом та подасться до нкцпФР компан|сю з управл|ння
ак']'ивами зг1дно <[1оло>кення про порядок окладання та розкриття 1нформац!|
ком11ан|ями з уттравл|ння активами та особами, що зд1йснтототь управл|ння
активами недер)к:1вних пенс|йних фонд|в' та подання в1дпов!дних документ!в до
Ёац|онатьно1 ком1с|| з ц|нних папер|в та фондового ринку)' яке затвсрдх{ене
р1тпенням Ёац1онально| ком|с|| з ц|нних папер|в та фондового ринку в|д
02.10'2012 р' !тэ 1343. !з зм|нами ! -1оповненнями.
Б!домост! про аудиторську ф|рпгу

|
|
:

Байменування

(од за €АР[{Ф!
('в]доцтва

;
:
;
]
;
:
;

\41сцезнаход:кення
1 [отлтова адреса
1елефон
/]огов1р на
провсдення аудиту
(номер, дата)

товАРиство з оБмвжвг{ою в{д[1ов1дАльн1стю
АудитоРськА Ф1РмА (РАдА лтд)

20о1129о
- €в]доцтво про вкл1очення до ре€ощу аудиторських
ф|рм га а1ли'тор|в ф!575. вид1не з!|лно р!шсння
Аулиторсько| палати 9кра|ни ф101 в1д 18.05.2001 р.,
терм|н нинноот| (в1доцтва г1родовх{ено до 25 тлтотого 2021
р. за р|!]1енням А|{! ]ч{'р3 2213 в|д25 '02.2016р '
_ €в|доцтво про внеоення до ресстру аудиторських
ф|рм. як1 мо}ку') ь проводити ауди горськ! перев!рки
профео|йних унасттик1в ринку ц|нних папер1в сер|я |1
м000з75, виданого []аш!она:ьптою ком!с|сго з ц|нних
папер|в та фондового ринку, строк д1| €в1доцтва з
19.02.201зр. до 25.02.2021р.
01103, м. (и|в, 3ал1зничне тпосе, буд. 47
01015' м. 1{и|в, вул. !|ейлцизька" 2|31
(044) 507-25-56
]/года '}[ч 1 в|д 30.01.2017 р. до !оговору 07|17 тха надання
аудиторських послуг в1д 30 с1чня 2017 р' м!:к 1ФБ

''компАнш з упРАвл1нгбт АктивАми ''1ввкс

вссвт мвнвджмвнт'' та тов АудитоРськА

:
Ф]РмА кРА!А.|1[!>

|

!ата понатку

:

24.03.2017 р.

Аулитор, який
проводив
аудиторську

:

ттерев1рку (|11Б'
оертиф1ка'г

:

р

о6|т 02.02.2011 Р.

_

дата зак|ннення роб{т

Б1дпов1дальното особо}о с аудитор .]]обов |]авло 1ванович
€ертиф1кат ауАитора сер|я А л900з707 в|д26.03.1999
р.' терм;н чинноот1 6ертиф|ката продов)кено до 26.0з.2018
р. за р|!пенням А1{!,]\(р26512 в|л 28.02'2013 р.

-

аудитора)

:
;

Аулитор
1ФБ Аулиторська ф|рма

_}1обов [1.1.

,{иректор з питань аудиту
[ФБ Аудиторська ф1рма

йаолова €.\4-

кРада "[тд >
сертиф1кат А !\я003707
в|л 26.03.1999 р.
терм|н д|| продов>кено
ло 26'03.2018 р.

;
;
й

<Рада]1'гд>

сертиф1кат А }:{э005378
в!д 28.04.1994 р.
терм1н д|| продов){{ено

;

ло 28.04.2018 р'

;

<<24>

;

!
!
!
|
|

березня 2017 р.

м. (и|в, вул. -[ейпцизька, 2\37.

