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Щумка

МИ про|:{и аудит фiнансовоi звiтностi товАриствд з оБмЕжЕноювIдповrДАJьнIсТю ,ызнЕс позикД'' (<<компанiо) (iдентибiпачiИ*"й код юридичноiособи _ 4ю842з9, мiсцезнаходженнJl - 0l13З, м. Киiв, ОуЙар Лесi Украiнки, буа. 26, офiС624), щО скJIада€тьСя зi звiry про фiнансовиЙ стан на 31 гЬудrя 2018 р. та звiry про сукушлий
дохiд, звiry про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток ло фiнансовоi звiтносri, включаюп" ar"aп"й виклад значущихоблiкових полiтик.

На наlпу Думку, фiнагrсова звiтнiсть, що додастъся, складена та вiдобраяtае достовiрно,в ycix сутт€вих аспектах фiнансовий стан товариства на з1 грудгlя 2018 р, та його фiнЙовiрезультати i грошовi потоки за piK, що запirrrився за:lначеною датою, вiдповiдно дозастосовано[ концепryальноi основи фiнансового звiтування, а саме Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi (мсФз), та вiдповiдас вимогам Закону Украiни <про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16,07.1999 M996-XTV щодо складання фiнансовоiзвlтностl

Основа для дурlцд

ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнаролних стандартiв аудиту (мсд) тавикористУвали МеТодичнi рекомендацii щодо iнформацii, як& .ro.y.ru., аудиту за 2018 piKсуб'ектiв господарювання , нагJIяд за якими Ъдiйснюе Нацкомфiнпослуг (затвердясено
РозпорядlКенt{яМ Нацiональноi KoMicii, що здiйснюо державне регулювання у сферi ринкiвфiнансових послуг .}ф257 вiд 26.02.20 1 9) .

НашУ вiдповiдальнiсть згiднО з цими стандартами викJIадено в роздiлiквiдповiдаt,гrьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностiо 
"u-u.o auiry. Ми с: незалежнимивiд компанii згiдно з етичними тг iншими вимогами вiдповiдно до кКодексу етикипрофесiйНих бухгалТерiв>, виданому,РадоЮ з МiжнарОдних стандартiв етики для бухгалтерiв,застосованими до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також *"oornan" iншi обов'"aй .етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е

достатнiми i прийнятними дJIJ{ використання ix як основ и дIянашоi думки

Кпючовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, булизначущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за потъчниt перiол. I-{i питання
розглядЁtлись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтлrостi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо Hei,, при цьому ми не висловлюсмо окремоi думки щодо цих питань

KpiM питань, викJIадених у роздiлi <основа для думюr), ми визначили, що немас iншихкJIючовиХ питань аудиту, iнформацiю щодо яких олiд надати в нашому звiтi.

Iншi питання: Аудит за попереднiй перiод

АУДЧТ фiНаНСОВОi ЗВiТностi компанii зlрi1. що закiнчився 31 грудня 2017 р., бувпроведенИй iншиМ аудитороМ, якиЙ 25 квiтнЯ Zbrd Р висловиВ немодифiКованУ ДУмку щодоuici фiнансовоi звiтноотi. 
^

Iншi питання: обмежепнЯ щодО поширенНя чи викОристання звiry аудитора

оскiльки звiт аудитора призначений дJIя конкретних користувачiв, а саме керiвництвата учасниКiв товариСтва, НацiОнальниЙ KoMiciI, що здiйсНюе держЬВ"" р.упrвання у сферi
ринкiв фiнансових посл)л, аудитор Bвarkae за потрiбне включити параграф з iнших питань,зtLзначивШи, щО звiт аудиТора призНачений тiльки для конкретних кориСту"ачiв, його не
_\1ожна надавати iншим сторонам, i BiH не може використову8атися iншими сторонами
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rнша iнформаЦiя: ЗвiТ про надаНня впевненостi щодО рiчних звiтних даних субrекгiв
господарювання

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю - рiчнi звiтнi данi.
Ц-u iнформаliя складасться з iнформацii, яка Mic*bc"'" рiчних звiтних данихтовмиСтвА З оБмЕNtЕI{оЮ вIдповIДАльнIсТю ,БIзнЕс пЬзиКд" за 2al8 р., якi
подаються до Нацiональний KoMicii, що здiйонюе державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансовИх lrослуГ у складi Iнформацii фiнансовоi компанitзаi n"upr* 201tip. сЬЪдйоi 

"аДuр 31,12,2018р. (додаток 6, ДоДаток 7, додаток 12, додаток 14), *. 
"" 

мiсйть фiнансовоiзвiтностi та нашого звiту аулитора щодо Hei.

_ Наша думка, щодо фiнансовоi звiтностi, не поширюетъся на iншу iнформацiю i ми не
робимо Та не бУдемо робити Висновок з будь-яки, pi"rr", *rr""rr."b.Ti щодо цiсi iншоi
iнформацii.

у зв'язку з аудитом фiнансовоi. звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з
iНlПОЮ iНфОРМаlli!Ю Та ПРИ llboмy розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iнlrrою
iнформацiсю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отримzlними пiд час аудиту, абочи ця iнша iнформацiя мае вигляд такот, що мiстить суттеве викривлешuI. Якщо на ocHoBi
проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHyc .уrra*a викривлення цiеi iншоI
iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей фuо". Аулитор зазначает, що данi фiнансовоiзвiтностi та бухгалтерського облiку вiдризняютiся вiд да"ri додаткiв рiчних звiтних данихтовАриСтвА З оБмЕжЕноЮ вIдповIДАльнIсТю "БIзнЕс позiткД'' за 2018 р.

Iнши питаIlня : Звiт вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними вимогами

Вiдповiдно до вимог Методичних рекомендацiй щодо iнформацii, яка стосусться
аудитУ за 2018 piK суб'еКтiв госпоДарювання, нагляД за якими здiПС"rо. Нацкомфirrrо.rrу.
(затверджено Розпоряджен[uIм Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання усферi ринкiв фiнансових послуг м257 ьiд 26,а2.2019), нами роЬянутi iншi питання
дiяльностi компанii, зокрема:

1. Щотримання субоектом господарювання вимог законодавства щодо:

l. l.Формування (змiни) статутного капiталу субrекта господарювання

Згiдно протоколу запlJIьних зборiв засновникiв ТоВдриствд з оБмЕжЕноювIдповIДАJьнIсТю ,ызнЕс позиКА" Jъl вiд 16.01.20Т7р. було прийнято рiшення\-творитИ статутний капiтаЛ ТоваристВа у розмiРi 3500000 грн. та розподiлиrи йо.о 
"u"ц^"",чино]vI: 3500000 грн., що становитЬ |00% вiдсоткiв розмiрустатутного капiталу -,o"upr.r*o

з обrtеженою вiдгrовiдr}Jlьнистю <<Крисмар IHBecTMeHTc ЛЙтер.-
-1.iд"О протоколу загальних зборiв учасникiв товдриствд з оБмЕжЕноювцповIДАлънIсТю "БIзнЕс позиКА" м8 ьiд22.12.2017р. було прийнято рiшеннrl про

збLъшенНя статутнОго капiталу Товариства дО розмiру 6000000 ф", .u pu*y"on грошового
вýесчv rrасника. Стаryтний капiтал розподiлено наступним чином: 60Ь0000 грн., щостановить 100% вiдсоткiв розмiру статутного капiталу - товариство з обмехсеною
вi:повiдальнистю кКрисмар IHBecTMeHTc Лiмiтед>.

-1.iд"О 
протоколу загальних зборiв учасникiв товАриствд з оБмЕжЕноювцповIДАльнIсТю "БIзнЕс позиКА" й9 uiд 13.06.2018р. було прийнято рiшення прозбLъшеrШя статутнОго калiтаЛу ТовариСтва до розмiру 100000'00 грн .Ь pu*y"or. грошовоговнесц, учасника. Статутний капiтал розподiлено наступним чином: jооооооо'грн., 

щос-Т?НоВНТь 100% вцсоткiв розмiру статутного капiталу - товариство з обмеженою
вr:повiдальнистю <Крисмар Iнвестйентс Лiмiтед>.

Стаryтний капiтал було сплачено учасником грошовиМи коштами на загаJъну суму



984о000 грн. протягом 2О 17 -20 i 8рр. наступним чином:
1,10,03,2017 Р. На СУМУ 3465781,29 грн. (платirкне доручення Nэl вiд 10.0з.2017р.) набанкiвський рахунок Jф2б003455034288 у аТ'<ОТп БАНк)
2_.|2.06.2018 р. на суму 25З42|8,71 грн. (платiжне лоруrення JrIb1 вiд l2.06.2018p.) набанкiвський рахунок Jф2650045 5ааа522 у ат'оотп БАнк)
З_.2lt2.2018 р. на суму 65000,00 грн. (платiжне дор}п{еншI ЛЬ1548 вiд 2t.12.2018p,) набанкiвський рахунок Jф2650045 5000512 у АТ коТП БАнк)
4.26.12,20T8 р. на суму 3775000,00 грн. (платiжне доруlення NЬ1357 вiд 26.12.2018p.) набанкiвський рахунок Jф2650045500052' у АТ коТП БАнк)

ТакиМ чином, станоМ на 31.t2.2018p. статутrrий капiтал товариства сформований
10000 тис,грЕ, сплачений грошовими коштами - 9840 тис.грн, неоплачений - 160 тис.грн.

1.2.обов'язкових критерiiЪ i нормативiв достатностi капiталу та платоспромоясностiо
лiквiдностiо прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iншихпоказникiв i вимог, що обмеэкують ризики за операцiями з фiнйсовими активами

законодавчими та нормативними документами не передумовлено наявнiсть
обов'язкових критерiiв i нормативiв платоспроможностi, лiквiдностi,'riрибутковостi, якостiакгивiв та ризиковостi операцiй, iнших показникiв i вимог, що Ъо**о.ують ризики заопераtliями з фiнансовими активами. Вимоги щодо достатностi капiталу витримани.

1,3,ФормУвання' веденнЯ облiкуп достатноСтi та адекватнОстi сфорМованих резервiввiдповiдно до законодавства

Законодавчими та нормативними документами не передумовлено наявнiсть вимог до
формуваrrтrя, веденш{ облiку, достатностi та адекватностi сфорпrъ*а"их резервiв вiдповiдно дозаконодавства, KpiM вимог МСФЗ.

1,4, ВстановJIених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансовоIгрупи' у разi входження субrекга господарюванIlя до Takoi

Аулиторами не отримано iнформаuii та доказiв стосовяо входженIш суб'екта
господарювання ло фiнансовоi групи.

1,5Струкryри iнвестицiйного портфеllю iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, кол
за ЕЩРПОУ), сумио ознак фiктивностi тощо

АудиторамИ не отриманО iнформацii та доказiв стосовно наявностi у суб'екта
господарюваннrI iнвестицiйного портфелю.

1.б. Еаявнiсть заборони залучення фiнансових аrсгивiв
зобов'язаннями щодо наступного ii повернення

вiд фiзичних осiб iз

АулиторамИ не отриманО iнформаuii та доказiв стосовно наявностi у суб'ектагосподарювання заJцленних фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язu*rоr, щодонаступного ii повернення

1,7, Щопустимостi_сумiщення окремих господарських операцiй, на провадження якихсуб'екг отримав лiцензiю

Аудиторами не отримано iнформацii та доказiв стосовно сумiщення окремих
господаРьких операцiй суб' ектом господарюван}UI
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1.8. Надання фiнансових послуг на пiдставi договору У вiдповиностi до законодавства та
внутрiшних правил надання фiнансових послуг суб;еlсгом господарювання

ТоваристВо надае фiнансовИ ПОсJý/гИ на пiдстаВi договорiВ та правил, якi були наланi уНацкомфiнпослуг. Аудитори не отримали iнформацiю стосовно того, що Нацкомфiнпослуг
застосоврало буль-якi заходи впливу вiдносно порушеннrI Товариством законодавчих та
нормативНих вимоГ стосовнО договорУ та правиЛ надання фiнансових послуг суб'ектом
господарюванIU{.

1,9.розмiщення iнформацiт на власному веб-сайтi та забезпечення ii аlсгчальностi

_ Товариство протягом дiяльностi розмiщус iнформацiю на власному веб-сайтi та
забезпечус ii актуальностi.

Аулитором не отримано iнформацii та доказiв, що iнформацiя не розмiщена на
BJacHoMy веб-сайтi та i? актуальнiсть була порушена на якусь дату цротягом 201-Ьр.

- Аудитори не отримали iнформацiю стосовно того, що Нацкойфiнпослуг застосоврадо
бr,дь-якi заходи впливу вiдносно порушення Товариством законодавчих та нормативних
вll\{ог стосовно розмiщенllя iнформацii на власному веб-сайтi та забезпечення ii акrуальностi

1.10. Прийняття рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB

Аудитором не отримано iнформацii тадоказiв, що протягом 2018 р. на товариствi були
випадки конфлiкту iHTepeciB.

1,11, Вiдповiднiсть примiщень, У яких здiйснюеться суб'ектом господарювання
обслуговування клiентiв (спояtивачiв), Доступностi для осiб з iнвалiднiстю ia iнших
маломобiльних груп насеJIення вЙповiдно до державних будiвепьних норм, правил тастандартiв, що документально пiдтверляtуеться фахiвцем з питань технiчного
обстеrкення будiвеilь та споруд, який мае квалiфiкацiйний сертифiкат

стосовно вiдповiдностi примiщень, У яких здiйснюсться суб'ектом господарювання
обслуговування клiентiв (споживачiв), досryпностi для осiб з iнвалiднiстю ,u iнших
rtаломобiльних груп населення вiдповiдно до державних булiвельних норм, правил та
стандартiв , Що документаJIьно пiдтвердrкуеться фахiвцем з питань технiчного обьтеження
булiвель та споруд, який мае квалiфiкацiйний: сертифiкат, товариством надано лише
експертний висновок щодо технiчного обстеження примiщення, у ,кому здiйснюеться
обсщтовування клiснтiв (споживачiв), щодо доступносii on" осiб з 

-iнвалiднiстю 
та iнших

rtаlrомобiльних грутI населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил та
стандартiв вiд 29.IТ.2аПр., згiдно якому встановлено, що облаштування окремого
неЖиТЛоtsоr'о примiщеНнrl За аДресою 01001, м,Киiв , вул.Софiiвська, буд З_Б .uдо"Ьп"*r".
вtl}lогам стосовно доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших ма"гiорtобiльних груп
населеннrI вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил та стандартiв.

1.12.Внесення суб'еrсгом господарювання iнформацii про Bci своI вiдокремленi
пi:роздiлИ до €диноГо державНого реестРу юридиЧних осiб, фiзичних осiб-пiлприспrцiв
тя громадських формувань та до Щерясавного реестру фiнансових установ вiдповiдно довIl}lог, установлених законодавством.

Суб'ектом господарювання
пi:роздiли до Сдиного державного

внесено

рсестру
наступну iнформацiю про cBoi вiдокремленi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмlliв та

вного нансових на 3l. |2.2018:
мiжмiський
телефонннй Твлефон"оЪiiо, мреса
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1.13. Внуrрiшнього контролю та внугрiшнього аудиту
Товариством не створено с"с"еrу внутрiшнъБо uyo"ry

1,14, облiковот та рееструючо[ системи (програмне забезпечення та спецiальне техничнеобладнання)о якi .r"рйй""ють веденн" oOrri*y операцiЙ з надання фiнансових посJIугспох(ивочами та подання звiтностi до Нацкомqiнпослуг

У своIЙ дiяльностi товариствО здiйснюе веденшI бухгалтерського облiку та ресстрацiiОПеРаЦiЙ КРеДИТУВаННЯ За ДОПОМогою ,,рограммного забезrara,r", 1с-8, звiтность донаlпсомфiнпослуг подаеться за допомогою веб-iнтерфейсу на офiцiйному сайтiНачкомфiнпослуг в реясиме он-лайн,

1.15. Готiвкових розрахункiв

. Аудиторами не отримано iнформацil та доказiв cтocoB}Io наявностi у товариствагопвкових розрахункiв

1,1б,зберегання грошових коштiв i докумешгiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки(зокрема сейфи .для зберiгання грошових коштiв, охоронну сiгналiзацiю та/абовiдповiцну охрану)

Аудиторами не отримано iнформацii та доказiв стосовно HzulBHocTi у товариства сейфiвшя зберiгання грошових коштiв,- а також наявностi готiвкових розрахункiв. Охороннасlтналiзацiя присутня.

1,17, Розкриття iнформацii щодо порядку формування статутного капiталу (дкерепа
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походя(еЕня коштiв)

Iнформацiя стосовно формування
цього роздiлу звiту незалежного аудитора,

Аудитори не отримi}ли iнформацii

статутного капiталу описана аудитором у п. 1.1

товариства для сплати статутного капiталу
а\,Jиторських процедур.

стосовно джеред походження коштiв у учасника
у зв'язку з тим, що це питання не було Ьб'епrо*

1,1E, Розкриття дкерел походження скпадових частин власного капiталу (капiтал у:ооцiнках, внески до додаткового капiталу)

. Капiтал у лооlliнках у складi власного капiтапу товариства станом на початок i кiнецьзвiтного перiоду вiдсутнiй, внески до додurпоuо.о капiта.пу протягом 2018р. нез:ir"rснювалися,

1,19, Розкриття iнформацii з урахуванням вимог Мiяснародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi вцносно методiв оцiнки справедливотвартостi айивiв фiнансовоiкомпанii..

протягом звiтного перiоду товариством не було проведено оцiнку за справедливоюмртiстю будь-яких активiв.

ВiдповiдальнiстЬ управлiнСькогО персоналУ та тих, кого надiлено найвищимиповнова}кеннями, за фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал Еесе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання
фiнансовОi звiтностi вiдповiднО до МС_ФЗ та за такУ системУ внутрiшнЬого контролю, яку
::,Y,:':":_Y:::9:::* ВиЗнаЧа€ потрiбною л- 

'о.о, щоб забЪзп""йr скJIада}iня фiнансовоi,JBIIHOсTI, що не мlстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помиJIки.
при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал н9се вiдповiдалънiсть заошнкУ здатностi компанii продовжуватИ своЮ дiяльнЙть на безперервнiй ocHoBi,

розIФI,Iваючи, де цо застосоваFIо, питання, що стосуються безперaрu"оrii дiяльгlостi, тавЕкористовуючи припущеншI про безперервнiсть дiялъностi як оr"Ьui для бухгал."рr",.о"ооб,riку, KpiM випадкiв, якщо управлiнськй ,r.рaо"* або плануе лiквiдувати компанiю чипрIfiIинити дiяльнl'сть, або не мае iнших реrrльних аJIьтернатив цьому. Ti, кого надiленонаrъrдцими повноваженнrtми, несуть вiдпоъiдальнiсть за Еагляд за процесом фiнансовогозвiт,чвашrя компанii.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

НашимИ цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть уrrL-roMY не мiстить суттсвогО викривлення внаслiдок шахрайства або .ro"irnn", та випуск звiryа\,дитора, що мiстиТь HarrrУ Думку. ОбгрунтоВана 
"певнБнiсть 

с високим piBHeM впевненостi,прте не гарантус, що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виJIвить сут.гевевIII.?ивленIUI, якщо воно icHyc. Викривлення можуть бути резуJьтатом шахрайств а абопо\{иJIки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в Ъупу.r"оari, як оЬrру"rо"u"оочiкуеться, вони моя(уть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються наocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi,
ВиконуючИ аудиТ вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне

с!,д)кен,}UI та професiйний скептициЗм цротягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:

. 
, iдонтифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоI звiтностiвнаслiдок пrахрайства чи помилки, розробляемо и виконуемо аудиторськi процедури увiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, Що е достатнiми та



прийнятними для використання ix як основи для нашоi Думки. Ризик невиrIвлення суттевоговикривлоння внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,оскiлькИ шахрайстВо може вкJIючатИ змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнiТВеРДХ(еНня або HexryBaнrul заходами внутрiшЙо.о понтролю;, отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стOсуються аудиту, длярозробки аУДиторсЬких процодур, якi б вiдпЬвiд*" oorru"""ur, u 
"" Ь 

"".rrовлення думкищодо ефективностi систей" u"уф*rrього контролю, оцiнюсмо прийнятнiсiь застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiстьоб,-liкових оцiнок i вiдпЪвiдних розкритгiв iнформацii,.роОп""",. йрu"оiнським персоналом,О ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОЪТi ВИКОРистання управлiнським персоналомIр}rгryщеннll про безперервнiсть дiяльностi як основи аrrя бухгалтерсъкого облiку та на ocHoBiотрlrманих аудиторських доказiв робимо ur."о"оп,'чи iсЪуе ,уr.*"aвизначенiсть щодопоriй або умов, якi постав"п, б 
"iд ."u"пrrГ.у"rl" ooо*пйl.r" компанii продовжити(ЕзперервнУ дiяльнiстЬ, ЯкщО мИ доходимО висновку, щодо iснрання TaKoi cyTTeBoiневrtзначеностi, ми повиннi приверt{ути увагу в овоему звiтi аудитора до вiдповiднихРВЗrРИТТiВ iНфОРМаЦii У фiнансовй 

" *iЙ;; iBi, якщо TaKi розкриття iнформацii е9енаlежЕими' модифiкрати сВою ДУмкУ. Нашi u"bn or* фунтуються на аудиторськихfомзах, отриманих до дати нашого ."irу"uулrфu. Bri*, ,uИОуоi'""oii або умови можутьI]Рr\{у"СИТи компанiю припинити свою дirоu"iсru 
"u 

Оrrrr*рaрвнiй ocHoBi, оцiнюсмо загальне поданшI, структуру та змiст фiнансових звiтiв, включаючиFlозrрIrття та достовiрне поданнrI
Ми повiдомJUIемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

'='1lаНОВаНИЙ ОбСЯГ i ЧаС ПРОВеДеННя 
|улиту та cyTTeBi 

"й;;й;;; p..yn"ru"", включаючибl-ъ-якi значнi недолiки.r.r"r"'"оуrрl-"uо.о пй;;;;*, виявлЬнi 
"ur".riд час аудиту.

OcBoBHi вiдомостi про субrсКг аудиторСько[дiялЬностi, що провiв аудит
Повне найменування - ТоВАРиСТВо З оБМЕЖЕноЮ ВIДлоВIДАлЬНIСТЮ-_i !-д{торсъкА ФIрмА ..Аудит CEPBIC груп,,
\ t ч-ЦеЗнSходпсення - 0 1 1 3 5, м.КиiЪ, Проспект Перемоги, бу д.2,кв. 3 5А
Iяфрмацiя прО вклIоченF'I до реестру - включено до роздiлу кСуб'екти аудиторськоiar,bTbHocTi, якi мають право 

"ро*од"Й:gо"'ч;о;фryд"r фi*ur.оuоt звЬстi> Рееструаl:иторiв та суб'ектi" uуд"rор.ькоi.дtяльностi пiд м 2738

результатом якого с цей звlт незалежного аудитора, е

\у-литор ТОВ "АФ..АУДИТ CEPBIC
rеза.пелший аудитор

Ilr_peKTop ТОВ .ЪУДИТОРСЪКА 
ФIРМА

_\удит CEPBIC груп,,
tеза-rежний аудитор

i 1З5, м.Киiв,
[роспект Перемоги, буд.2,кв. 35А

7 травня 20l9p.

V.I Петросова Любов СвгенiТвна

ýlJ
Володимирiвна Марченко
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