01 01 5,

!кро|но, м.(и|в- 1 5,

вул '[:ейпцизько

2

/ 37

тел/ фокс: |о44] 5о7-25-56

тел \044| 254-27-91

2/37

[е1р|5|7'ко 5\г,

(у|м,0[го|пе

рБопе/[ох: |о44\ 5о7 -25- 56
рБопе: (044) 254-27 -91

св;доцтво ]575, р!шенняАпу ]о] в!д]8'о5'20о]

Р.

нац|ональн|й ком|с;тз ц!нних папер|в тд фондового ринку

товАРиствА

з

оБмвжв|{о|о вцпов1д{льн!стто (компАн!я

учасника1| !а кер!впяцгву

з

упРАв[!н}1'| АктивАми

<|ввкс вссвт

АудитоРськии

мв, нв, д1кмв,

нт)

висновок

(зв!т ншзАлш}1{ного АудитоРА)
наоаншй не3('/'е1!сною ауа ш,порсь

|ФБ

3?!оно 3 |ео0оло

]\гр1

ко то ф!рлооло

<Ра0а.]7уп]>
в!ё 10.01.2017 р. 0о [оеовору 08/17 на наоання

ауошп'орськ!/х послу2 в]0 10 с]чня 2017 р.

м. ки!ъ

<24>

березня 2о]1 р.

]

!
!

!

нвзАлв)кного АудитоРА) щодо Ф|нАнсово|
зв|тност1 Б!дкритого спец!ал|зованого пайового

(зв1т

1нвестипд!йного фоптду <€оф!|вський>>, активи якого перебувають
в управл!нн! товАРиствА з оБмвх{вного

в[дпов1дАльн1стго (компАн1я з упРАвл1ння
АктивАми {ввкс пссвт мвнвдя{мш'нт>

!

3а р!к, пдо зак!нчився 31 грудпя 2016 року

м- (и|в

<24> березътя 201 7 р.

!

!

0сновн1 в!домос'г! про Фонд

Б!дкритий спетт1ал1зований пайовий !нвестиц|йний
фогтд к€оф||вський> 1ФБАР14€твА з оБмБжвною

Ё1айь:еттуваттгтя

в1дпов1дА'1ьн1ст}о (компАн}я

упРАвл1нгш1

]
]
)
]
;

мвнвджмв11т)
Ёош:ер та

да']]а
г1ро

св|.:(оцтва

:
|

фопду ;то сдР1с1
[итт, вид та клас
Фогтду
1{ол за

р.

тслас - фонд акт11й

(трот<

2111400

д1я.:тьност|

Фонду
т{уА

11еобьцехсений

з
оБмвжг1нок)
товАРиство
в1д1]ов1дАльн1стю ''компАн1я з
упРАвл]ння АктивАми ''1ввкс вссвт
мвнвджмвгтт''

(од за сАР]1Ф}

Бид

з525з924

д1я,:;ьност| за

1{ввд

сср1я' ноп,1ер! дата
терм|н
ви/тач!
чгтттттост1 л1цеттз]1
на
зд|йснення

та

п:рофес|йпо|

ц1нних

1{а

ринку

ттапер|в

д1я-,тьттост!
утгравл|ппя

|

м1 400-2 в\л23.1'2.2011

безстроковий в|дкритого титту, опег1|ал|зованого виду!

€!Р161

д1яльност|

:

АктивАми (1ввкс

з

66.3 0 }правл1пття фон.г1ами.

зд|йснення профес1йно[ д|яльност'1 на
фон-говоь:1 ринк1 - л!яльност! з ;правл!ння акгив]\!и
|нс : и ; уш!йппих !нвес :ор!в пд!яльн!с ь'.; 1 прав.:!ння
атстивами), сер1я АЁ 1'& 286594 в1д 09.10.201з р.. терм!н
д|1 нсобметсений, видано| ]-1ац|она;ьното ком1с1сю з
:п!нних папср|в га фон_гового ринк1 с:роком.г|!' ;
1 8.01.201з р.- необме>кений (Р1тлення нкц}1ФР
ф 1 1 83 в|д 27 .|2.2012р.), дата видан| л!ценз1|
]11ценз|я

тла

п

09' | 0.201 3р.

а1{тива\1и
|нсти'т:утт1йних

|пвестор|в

:

!
!

з
вссв'1'

]]несення
|нвес'т'иц|йного

;,
:

висновок

АудитоРськии

\4|ст(езттаход;кен ня

03113' м. 1{и|в, вул' 1вана |[[евцова, буд.1

0пис ау1циторсько| :персв!рки
Ау)титорсьтса перев|рка проводилась напли у пер1од з 02.02.2011 р. по 24.03.2017
р. на гт|лстав| !;'о;ти ']\гч 1 в1д 30.01.2017 р. до договору 08|17 тта на.цання
ау.]!иторських :тослуг в|д 30 с|чня 2017 р. та зг1дно вимог 3акон!в 9кра|ни к[1ро

т;апери та фондовий ринок)] <[|ро господарськ| .говариства). (про
актт|огтсртт| товарио'гва)! <11ро дер;кавтте регул}ова1{}1я ринку ц|нттих пат;ер|в в
т1|тпт1

}кра|н|>' к[{ро аудиторську д|яльн|сть>, *|]ро 1нститути
1ттвео'гуваттня>' ('ган.ттарт]в

оп1льного

аудиту та етики \4|:кнародно| федерац!1 бухгап.гер1в'
што прийттят1 як Ёац|огтапьтт| стандарти аудиту зг1дно з р|тлегптям Аудиторсько|
11агпати !тсра|ни в|:ц 18.04'2003 р. 1\! 122, з урахуванням вимог, викладених
у
Р]тпенн] !ер:кавгто| копт|с|] з ц|нних папер|в та фонлового ринку }{я |221 в]д 02
']|ис1'опада 2006 року к11ро затверл>кенття 11олоя<ет1ня про особливост1
зд|йсттеъгня д1я;льност| з управ:т|ння активами |нституц|йних |нвестор!вл.
|[ри складанн| висновку \{и керувштись вимогами' :г1о викла/1етт| у
Р|гпенгт| Ёат1|онатьно| копт|с1| з ц|нних папер1в та фондового ринку ф991 в1л 1}
нервня 2013 рот<у ,.[{ро затвсрд){ення Бимог до аудиторського виснов1{у що
подас'1'ься до Ёац!он:ттьно: (ом1с1| з 1{1нних [1апер1в та Фоттдовот.о Ринтсу при
розкритт1 1нформатг|| про результати д!яльност1 !нститу.г|в сп1ттьттого
1н;;естування (пайових та корпоративних фонд|в) та компан1| з упрзвл|ння
ак':'ивами ''.

\4ет'ою ттроведення аудиторсько| перев|рки було виоловлс{1ня дум1(и
щоло ф1нансово| зв1тнос'г1 Фонду станом на 31.12.2016 р'
(3в!ту
ст<лад1
Бытаттсу
ттро ф|наттсовий с'т'ан), 3в1ту про ф|нансов| резуль.1.тги
у
(3в1:'у про сукуппий дох!д), 3в1ту про в'|асний тсап1тал, Р1ху гротпових т<отшт1в.
:.1 11ри:т!пок до с]'|нанс'ово[ зв!гнос.г!. що д()д3ю!ься.
11сза[ех{но1'о ау/(итора

основа склада!{ня ф|наптсово| зв|тност1 1овариства
}(оттцсптуа:ьно1о основою складання р|нно| ф|нансово| зв1.:.ггос.т.|
'1'овариства с й|;т<гтародн| стандарти
ф|нансово| зв|тност|. €тислий огляд
обл|т<ово1 гтол1тики стосовно використаних статей ф|нансово| зв1.гнос'г!.
]]() {кри го 1 [!рим!тках . то (:!на:псово[ зв]'; нос г!'
!{оптцеп'г'уа.:пьппа

Б!дпов!да;:ьн!сть управл!нського [!ерсоналу
}прзв.:|нський персонап несс в!дпов|лальпп!с:ь за !!|дгоговку !а
доотов|рне т]редставле!{ня цих ф1нансових зв|т1в у в1дпов|:1нос г! з норма ги вттими
вимогами ,;до орган1зац|1 бухгаттерського обл1ку | зв1тнос':.| в !кра'{т:|.
Б|дпов1дштьн1сть управл|нського гтерсоналу охопл1о€: розробку, впровадже1]ня
'1а викорисгання в::угр!шньо; о кон'1ролю с]0сов!!о п!.(готовки
|а ]ос]ов!р||о| 0
!!ре.1сгавлс|||]я ф!нансових зв!г!в. як| не м!с:я;ь су| !гвих викривлень. в::псл]_:ок
тпахрайс'т'ва або ттош:илки; виб1р 'га застосування в|дпов|дно1 обл|ково| тто.тт1тики.
а гако:к об.тт|кових оц1нок, як| в|дпов|дають обставинапл.
Б|дпов|дальн1сть аудитора

Аудит

пере.тцбачас виконання аудиторських процедур за/{ля отрима11ня
ау.](и']]орських доказ|в отосовтто сум та розкриття у ф1ттаноових зв|.гах. Б|дб[р
1|ро|1е]{ур за.'1е)кить в!д оуд:кення аудитора.,{о таких процедур в-\одить : оц|нка

ризитс!в суттевих викривлень ф1нансових зв1т1в внасл|док тпахрайства або
1{оми.]|ок' Бикопуони оц1нку цих ризик|в, аудитор розг.]1яда€ заходи
вн1 :р!пшньо;

о ко!!гролю. ш]'0 с|ос},1огься ::|дготовки ]а

.1ос:ов!рно; о
ф|нансових зв!г|в, з мстото розробки аудиторсь1{их :гроцсдур, як|
в|дпов|дають обс'гави11ам, а не з п{етою висловлення думки щодо ефективност1
втту'гр|тпгтього 1{о1{тролто суб'скта господартовання' Аудит вкл!оч:]с.такотс оц1нк1
предс'1'авле1111я

використано| обл1ково1 пол1тики, прийня'гн|оть обл!кових от1|нок,
зроблсттих управл!ттським персо}1алом' 1'а заг&[ьного гтредставлення ф1ттаттсових
в|дттотз|.гтност|

зв1т]в'

Бисловлепттпя думки
\4и вва:касмо, |т]о о'грима-|1и достагн| та в|дпов|дн| ауАиторськ| дот{:!зи для
висловлс11ня натпо| дуълки.

1{а патпу думку, складена Фондом ф|лтаттсова зв]ттт|сть в|добра:т<ае
достов1рно у вс|х суттевих аспектах д1йсний ф1нансовий с'т'ан Б|дкрит'ого
сттет1{шт1зованого пайового 1нвсстиц!йного фонду <(оф||вський>

з оБмвжвното

в1дпов1дАль1_пстк) (компАн1я

з

1'ФБАР14€'1'БА

упРАвл1ння
(1ввкс
активи
якого
перебувають в
вссв1' мБнвджмвнт),
Ак1'ивАми
управл1ттн1 товАРиствА з оБмвжвно}о в|дпов1дАльн1с1'ю
''компАнш з упРАвл1ння АктивАми ''1ввкс вссвт мвг1вджмвнт",
с'га11оп{ на к|ттець дня 31 грудня 2016 року та викладену у ц1й зв|тпост|
!нс|орптац|го у в1дпов1дпост| з й!хсттародними стандартами ф|нансовот зв1тност1.

[1араграф з

|ллгт:их

питань

Ёс

ш1о

внооя.ти застере)кень до ттатпо1 д).мки, ми звертасмо Батпу увагу на':'е'
д1яльн|сть | операш|| 1оварисгва. тэк само як | д[яльн|сть 1ттлпих комлтагт|й в

|

моэкуть дап| перебувати протягом певного васу п!д
';
в!!. !и вом'1рива}о'!0]' невизп:аченос г| в економ!нном1 а пол!': ичноу, сере:ови ш|
!кра|ни' Ёатпа /тумка не була молиф|кована з цього приво/(у.

}кра|н|, перебуватоть

зв1т пРо 1н1п1 тА

РБгулятоРн1вимоги

Розкриття 1нфо$мац!| про пайовий кап|тал Фотпду
1]айовий кап|тшт Фонду ста!1ом на з1.12.2016 р. становить 20000,0 тис. грн'
Фондом виг1ущено 20000 штт. !нвестиц|йних сертиф|кат|в, ном1ттатьното
варт|стто 1000,0 грп. ко:кний, загальна ном|нальна варт1сть випущених в
без]1окументартт|й форм1 |ттвестиц|йних сертиф|кат|в Фонду отанови'гь 20000,0
тис. грн., [в1доцтво Ё{(1][{ФР про ресстрац|то випуску !нвеотиц!йних
сертиф|каг|в ']х|э00702 в\д 23 '1,2.2014 р., коА т]1нних папер|в (151\) зг1дно
Бипистси з ре€]с'гру код|в ц|нних папер|в Ёац|онш1ьного депозитар1ю !кра]ни в|]т
11.02.2010 р. _ {-)А4000063945'

Розкриття !нформац!| про власний кап!тал Фонду
власний кап|,гал Фонду отаном на з1.12.2о\6 р. отановить 3990,0 тис. грн., в
т. ч.:

-

кап1тац 20000,0 тис. щн.;
/']одатковий кал|тшт 90,0 тис. грн.;
11айовий

Ёепокритий збиток 218,0 тис. грн. (в|д'смне знанення);
Ёеоп'гтачений тсап|тал 12141,0 тис. грн. (в|д'емне знанення);
Билунеттий кап|тал _ 3742,0 тио. грн. (в|д'смгте знансттття).
[1ротягом 2016 р. Фонд не зд1йснговав викуп |нвестиц!йних ссртиф|кат|в,
розм!щсно 1 1нвестит!{йний сертиф1кат.

_

-

€таном на з1.12.2016 р. тта баланс| Фоттду сума <Билуненого кап!татлу>
с'1'ановить 3742 тис' грн. та склада€'гься з вартост| 3932 гпт. викуплених
|гтвес'гиц|йних сертиф|кат|в, шо п1дтверджуеться {ов|дт<ото про отагт рахунку у
л1|нних паперах. яка надана депозитар|см |{А1 <Ёац|ональний депозитар!й
}кра|ни> станом на 31'12.2016 р.

!

!
]

6таном на з1.12.201'6 р. Фондом не розм1щено 12140 тлт ' |нвестиц|йних
сертиф|кат;в, загапь}!а ном|нш1ьна варт;сть яких становить 12140,0 тио. грн. та
в1дображена на баланс1 Фонду у склад| (неоплаченого кап|талу). 1{|льк|сть
нсрозм|шених |нвестиц|йгтих сертиф|кат|в Фонду станом на 31 .122016 р.
п1дтвсрд>т<уетьоя .|1аними Ресстру власник]в 1менних ц|нних папер1в, який
наданий депозитар|см |1А1 кБац|ональний депозитар1й !кра!!ти>.

|
]

Фбл!к необоротних актив|в
Ё1еоборотн! активи на башанс| Фонду станом на 31 грудня 2016 р' в|дсутн|.

0бл!к оборотних актив!в.

|
]

Ёайб1льтп питома вага у склад1 оборотних актив1в 1овариства станом на
3 1 грулття 2016 року припадас на поточн] ф|нансов1 |нвеотиц1].

€';'аном

на

з1.12.2016

ф!нат'лсов1 1нвео'т'иц]], варт|сть

]
]
}|

!
]

!
|

!
]
:
:
;
|
;

р. на Бапанс| Фонду обл|ковутоться [1отонн|
яких становить 3343,0 тис. грн.

Фонду складатоться з |нвестиц|й в акц|1 укра|нських
ем|тент|в, перевая{на б|льтп|оть яких оберта}оться на орган1зов1них ринках та з
гро1пових коллт!в, розм1шених на депозитних рах}т{ках на строк б1льтпе 3-х
Ф1ттансов1 |нвестиц|]

м|сяц|в.

|1раво власттост] на тц|нн| папери, обл1кован| на Баланс| Фоттду станом на
з1'122016 р., п|дтверл:куетьоя Бипиокото про стан рах},т{ку у ц;нних лаперах
/{епози'гарно| уотанови станом на 31.12.2016 р.
11оточн| ф|нансов| 1нвёстиц!| в|добра:катоться Фондом за справедливою
варт!стю зг|дтто й€Ф3 9 кФ|нансов1 |нсщументи> та з урахуванням вимог
,||о.:о:кення про порядок визначення вартос':
чисгих ак:ив!в |нституг!в
сп|льного |нвестування>, затверд)кене р1тпенням нкцпФР ф1336 в1д з0'0] '201з
р., падш| [{о]тоження 1336.

|

€праведлива

варт|сть акц|й' як1 внесен1

до

б1рхсового списку та
Фондом за
ко)кному з

обертатоться б1льтп як на одному орган!затор| торг|вл1, оц1нтосться
найметттлим з б|р:т<ових курс1в. визнанених та оприлтоднених }!а
орган1затор;в торг|вл|.

Фц!нку вартост1 акц1й, як| перебратоть у б1р:ковому списку оргап!заторз
торг|втг| | при цьому !1е мають визначеного б|р:кового курсу на дату оц1нки,
зд!йсттено за ц1но}о оотанньо| угоди на 9кра|ноьк|й б|рхс1.
Фц1т:ка депозит|в зд|йонтоеться за оправедливото варт1стто' яка дор1внюс 1х
ном !напьн !й вартосг! надаг) ош|нки.

[аким нином, аудитор

п1дтверд>кус правильгт1сть визначення Фондом
вартос'г! чиотих актив|в в 2016 р. зг|дно |{оло:тсет.тътя 1336.

€клад та отр}ктура актив1в Фонду в|дпов|дас вимогам <<[1оложення про
склад та отруктуру актив|в 1нституту сп|льного 1нвестування>, затвердт(е}!ого
Р|тпенням Ё1ац|онально| ком|с]| з ц|нних папер|в та фондового риттку )\я1753 в1д
10.09.201з р' п{одо недиверсиф|кованих фонд1в.

Ёа

п|дстав| проведено1 перев|рки аудитор робить висновок про
в|;1пов|дн|сть розкриття Фондом |нформац11 за видами актив|в \4[Ф3 та
вимо|ам .т!ючо:о законодавсгва шодо ош1нки вартос': |. складу га сгруктури
ак'1'ив|в {с|.

Аулитор гт|дтверд:кус. 1цо активи в1добра;кен| на баланс1 Фонду за
дост'ов1рно визначено}о оц1тткою та в майбутньому ов!кутоться економ]чн!
вигоди, ;тов'язатт| з |х використанттям"

Беличина оборо'гних актив!в в пор1вняттн! 1з минулим роком зб|льтлилася
за рахуно1{ в основцому зб1льтпення вартост| |]оточних ф1нансових |нвестиц1й.
1нформаг11то про структуру оборотних актив!в розкрито в [1рим|тках до
ф|наноово| зв|тгтост|, як| окладено в1дпов1дно до вимог й1:кнародних с;'андарт|в
с!|нансово| зв1'гноот|.

Фбл1к зобов'язань.

€таном на 31 грулня 2016 року поточтт! зобов'язангтя на бапатто|
'[овариства станов;]]{ть 10 тис. грн. та складатоться з кредиторсько!'
заборгованост1 за товари' роботи, послуги.

вели!гину зобов'язань' що в|добрат<етт| в Баланс1 1овариотва
3 1 грулня 201 6 року, п|дтверлткуються д]нип1и обл|кових рег!отр1в'

!ап| про

с'ганом

1{а

Бс| поточн! зобов'язання 1овариства в|добраэкен| в Баланс| за
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0б"т|к ф!нансових резу.тпьтат|в та наявн!сть системи внутр!тшньол'о
контрол!о
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[1ротягом 2016

р. Фонд

з.тт1йснтовав

операц!|

з

ц1нними папсрам

и

га

о'|'римував доходи в|д 1х реал1зац|| та доотт|нки'

!

склад1 витрат' Фондом в1добра:кено соб|варт|сть реал!зованих ц1нних
'га
витрати в]д уг{1нки вартост1 ц|нних папер1в Фонду протягом 2016 р'
папер|в

Ф|наноовий результсгг визначений Фондом, як р1зниця м1хс доходатми та
]]итра'гами' та скл€щае за 2016 р. нистий прибуток у розм!р1 1134,0 тис. грн..
правильп:!с гь ви]на||ення якого п1лтверлжус ауди горська лерев!р:<а.

в повному обсяз! виконуоться вимоги щодо су]\1и витрат. як1
в1дтпкодовутоться за раху|{ок актив|в Фонду, як1 викладен1 у <|1оложенн1 про
склад { го;м!р витраг. |11о в!дшпкодов)тоться за рах}нок актив!в !нсгитугм
Фоттдом

|

сп|льттого |нвеотування>, затверд)кеного Р|тпенням Бац1онсгтьно| ком1с|] з
1468.
ц|нних папер1в та фон/.1ового ринку в1д 13.08.201з р.

]

Б ход1 перев|рки аудитор визначив високий р!вень системи внутр1тлнього
контролю та низький р1вень ризику суттсвого викрив:тення ф1наноово| зв{тпост|

\

внасл|]{ок тпахрайства'

|1ротоко;том $р26112-12 3аг:ьтьних збор|в унаоник1в

1ФБАР14[1БА

|

оБмвжвното в1д11ов1дАльн1стк) ''компАн1я з
Ак1'ивАми''1ввкс вссвт мвнвджмБнт'' ъ|д 26.12.201'2
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Ао}{аткова та допопл!ясна 1нформац!я за вимогами

нкцпФР

3 трахуванням законодавчих вимог до аудиторського висновк). |нсти.г1ту

сгт|-'тьно;'о 1нвестування аудитором надастьоя 1{и)!(че навсдена |нформатт|я.

Б ход|

ттерев|рки аудитору наданий пере'гт!к ос!б, як| вва>катоться
пов'язаними особами Фонду для ц|лей перев|рки тло сут! (хона по форм! Фонд
не с 1оридич11ото оообого 1не пло>т<е мати лтов'язаних стор1н). |{ротягопт 2016 р'
'эператт|] з такими осо6ами Фон21ом зд1йснтоватися 1з до.гриманням звичайттих
ц|тт. 1нформац|кт про пов'язаних ос1б, олтерац1| та с'!а11 розрахупт<|в |з тлипти
на,]{а}1о в [1рим|тках до р]чно; ф1нансово1 зв|тност{ Фонду.

Б ход! псрсв|рки ауди1'ором було падано запит кер1вництву Фонду

що.г:о

под1й гг|сля даги батпансу, як| ттс бу..ти в1добра:кетт1 у ф1нансов|й зв|тност|, проте
можу']]{, }паги суттсвий вп-!1ив на ф1ттансовий стан Фонду па 3 1 . 1 2"2016 р.
Ау,'1иторопт отрим1ано в|дпов1дь про в|дсу'; н!сть зазттанених под|й.

Ё|дпов|дтто до к[1оло;кення щодо 1'|рудент1|йпих норматив!в профес|йпо|
фондовому ринку та вимог до системи управл!ння ризикпми ') з:1тв.

/11я"тьност| тта

н^ц1о]1Альнот ком1с1т з цгнних пАпвР1в тА ФоЁ1дового
лъ1597 в|д 01'10.2015 р. 1ФвАРи€1БФ з оБмвжвно]о
в1дпов]дАльн1стто к(Ф\4[{А1]Б з у11РАвл1ння АктивАми (1ввкс
вссвт мвнвджмвгтт) зобов'язане зд1йсн+овати !правл!ння ризикап'и
Р!тленттяшт

Ринку

портфелто Фонду на п|дстав1 цоденно| от{1гтки динам1ки вартост| чистих актив|в
Фоттду-

Б ход| псрев|рки аудитору падана

|нфорптац1я про резульгати зазначено1
та дан|, на основ| ят<их зд|йснговався розрахуно1{. Аудитором проведег1о
анат!з системи управл|нття ризиками ттортфелто Фонду на п|дстав| оц|нки
диттам1ки вартост| чистих актив1в Фогтду та вотановлено. що його значст1ня за
п|11сумкапти 201 6 р' с оптима1]ьними.
от(|ттки

Б ход| перев|рки аудитором не виявлено ттев1дло в{дттос.т.ей м|>т< ф|нансовото
за 2016 р.' шо ттерев1рясться. ':а ]тттпого |нформац|сто, яка
Фондоьт
та пода€ться до гткт-{г1ФР комлтатт]ето з управл1ння
розкривасться
а1{тивами зг;].1но (полоя{ення про порядок складання та розкриття |нформап1|
кстмпан|ями з управл1ння активап1и та оообами, що зд|йснтототь управ.;т|глття
зв]тн1с';'го Фонд1у

а1(тивами не,(ер)кавних петтс|йних фонд|в, та подання в|дпов!11них документ1в до
Ёагт1ональтто| копл1с|] з ц|нних ттаттер1в та фондового ринку)' яке затверд)кене
р!штенттям Ёац|онапьно| ком|с!:' з ц|лптих папер!в
02. !0.2012 р. ,п]! 13,1_). !;'зм]науи ] .1опов::еннями.
Б!доплост'1 про

Ёайменувантля
(о;т за €АР110!
(в!.'(огттва

!

та фондового ринку

в|д

аудиторську ф1рму

товАРис'гв() з оБмпжЁно1о в1дпов1дАль1{]с1'к)

АудитоРськА ФтРмА кРА!А

11|!>

20о11290
- [в|доц'гво про включення до ресс1'ру аудиторських
ф!рм гз аули гор!в .|хгч ]575. видане з| |!но р!пп:сн;:я
Аули'гороько| пашати !кра!ни '}{р101 в!д 18.05'2001 р.'
терм[н тинност| €в{дотцтва продов)кено до 25 лтотого 2021
р. за р1тпенням Апу мз227з в!д 25.02.2016р.
_ €в1доцтво про в1]есення до ресстру аудиторсь1{их
ф!рп:. як! мо)|(угь пр{|во]и!и а)дигорськ! лсрев!рки
профес!йних унасник1в ринку ц|нних папер1в сер|я |1

].|р000375, виданого Ё1ац1ональното ком1с1сто з ц|нних
папер1в та фондового ринку, строк д1! 6в|доцтва з

9.02.2013о. ло 25.02.202|
01103. м'
3ал!зничне тпоое, буд. 47
м.
01015.
044\ 501-25-56
}года ф1 в1д 30.01.2017 р. ло ,{оговору 08117 на
\
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!огов1р на

11роведення аудиту
(ттомер, лата)

''компАнш з

нада1{1.1я

30 с1чня 2011 р' м!:к 1ФБ
упРАвл1нг1'{ АктивАми ''1ввкс

аудитороьких послуг в1д

вссвт мвнвджмвнт" та тов АудитоРськА
Ф1РмА (РАдА лтд)
.{ата понатку ро6\т 02.02.2011 р. - Аата зак1ннення роб1т

24.03.2011 р.
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сертиф|кат
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р., терм|н чинноот1 €ертиф1ката продов)кено до 26.03.2018
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