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-

Керівництву ТОВ « Менеджмент треже трейдинг лімітид »

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Менеджмент треже
трейдинг лімітид”, (надалі Товариство)

Код за ЄДРПОУ: 37440014 ;
Місцезнаходження (юридична та фактична адреса): Україна,
Люксембург, буд. 72;
Дата реєстрації: 10.12.2010 року,

м. Полтава, вул. Рози

Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ТОВ “Менеджмент треже
трейдинг лімітид”,” що додається, яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на
31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а
також з короткого викладу основних принципів облікової політики та іншої додаткової інформації,
яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової
звітності (надалі разом – «фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні», Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є
прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової звітності ТОВ « Менеджмент треже
трейдинг лімітид”,» на 31 грудня 2013 року в існуючих обставинах.
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом з урахуванням обмежень, що
накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи: розкриття впливу переходу з
П(С)БО на МСФЗ; відсутність порівняльної інформації (крім балансу); допущення, прийняті
керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як
очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової
звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014 року.
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від
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нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб‟єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що аудиторські докази, отримані аудиторами є достатніми, незалежними і
прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки щодо
фінансової звітності ТОВ « Менеджмент треже трейдинг лімітид”, ».
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Звертаємо увагу, що станом на 01 грудня 2013 року згідно Наказу товариства “Про
проведення річної інвентаризації” від 25 листопада 2013р. за №48 проведена інвентаризація
основних засобів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, агентами, але оскільки Товариством не
отримані на 100% акти звірок з його контрагентами, неможливо в повній мірі підтвердити
дебіторську та кредиторську заборгованість.
Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є
всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та
облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з
причин, вказаних в цьому параграфі, ні є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан
Товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відповідає заявленій концептуальній
основі складання звітності, з урахуванням об'єктивних обмежень і прийнятих допущень, та складена
в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2013 року, його
фінансові результати , що закінчився, відповідно до основи бухгалтерського обліку, з дотриманням
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України.
Параграф з інших питань
Концептуальну основу фінансової звітності Товариства складають Національні
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу. На нашу
думку фінансова звітність Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського обліку за
історичною собівартістю, у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996 та вимог застосованої концептуальної основи
з дотриманням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) .
Фінансова звітність Товариства була підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку
за ПСБО, і скорегована для приведення у відповідність до МСБО і МСФЗ (додаток 1,2,3).
Ми звертаємо увагу на обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на
концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 року, в частині
відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Звіту про фінансовий стан.
Ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час складання
остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Вхідні залишки балансу перевірялися аудиторами, якими
було висловлено позитивну думку.
Проведення трансформаційних коригувань вхідних залишків, які призвані забезпечити
відповідність сум і розкриття елементів фінансової звітності вимогам МСФЗ, перевірені аудиторами,
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що вимагало від нас виконати додаткові аудиторські процедури з метою дотримання вимог, що
стосуються отримання достатніх і належних аудиторських доказів щодо того, що скориговані
залишки у вхідному Звіті про фінансовий стан не містять викривлень, які суттєво впливають на
Фінансову звітність за поточний період .
Результат трансформаційних проведень згідно МСФЗ стосовно зміни облікової політики
визначено в сумі -8 тис. грн., що зменшило нерозподілений прибуток на початок 2014 року.
Аудитори, привертають особливу увагу користувачів, що комплект фінансової звітності за
2013 рік, складений відповідно до концептуальної основи спеціального призначення та внаслідок
цього не може використовуватися для інших цілей, крім тих, що зазначені у вступному параграфі
цього звіту.
Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який
включає Звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, Звіт про прибуток або збиток та
інший сукупний прибуток, примітки, що складаються з короткого огляду основних принципів
облікової політики та іншої інформації, з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією,
може забезпечити достовірне відображення фінансового положення ТОВ « Менеджмент треже
трейдинг лімітид”, а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших
подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.
Аудитори підтверджують, що Товариство вперше застосувало Міжнародні стандарти
фінансової звітності у відповідності до МСФЗ 1 „Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності”.

Розділ 2.Звіт про інші правові та регулятивні вимоги
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів затверджених рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 та Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевих позик), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29.09.2011 р. № 1360.
2.1.Загальні положення
Вартість чистих активів Товариства складає 7916 тис. грн. та в повній мірі відповідає вимогам
законодавства, зокрема частині четвертої статті 144 „Статутний капітал товариства” Цивільного
кодексу України. Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів товариства є більшою, ніж
величина статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2013 року складає 7050 тис. грн. та
мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого Законом.
При розгляді інформації Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей між фінансовою
звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що подається до Комісії з цінних паперів та
фондового ринку, згідно вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документа, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші
події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41
Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, включаючи його внутрішній контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб‟єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання
інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших
працівників суб‟єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства
або помилки та отримані від Товариства довідки про те, що протягом 2013 року були господарські
відносини з пов‟язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не фіксує випадків шахрайства зі
сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на підприємство. Аудиторами були
проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано
3

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит” Свідоцтво АПУ № 0618
розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб‟єкта господарювання, структуру його власності та
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і
пов‟язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки
аудиторами ризиків шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства
за 2013 рік, згідно вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті
фінансової звітності».
Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув
відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про
безперервність діяльності, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до
висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть причинити
припинення діяльності Товариства на безперервній основі.
Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе
відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати
аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних
аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора
про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.
У наслідок того, що Товариство не створювало зобов‟язання за борговими та іпотечними
цінними паперами станом на 31 грудня 2013 року, ми не висловлюємо думки стосовно стану
виконання таких зобов‟язань.
Показники дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, не
визначені Комісією, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони)
щодо цього критерію відсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
Протягом звітного року у Товариства не було дій, що могли вплинути на фінансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
відповідно до вимог, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери
та фондовий ринок”.

2.2.Аудит фінансової звітності
Аудиторами проведена перевірка фінансових звітів зі застосуванням процедур: аналіз,
вибірка, порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та інше, що
характеризують діяльність Товариства за 2013 рік, у відповідності до вимог Законів України
«Про Господарські Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську
діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України.
Активи Товариства, їх облік та оцінка.
Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року, у цілому
відповідає вимогам законодавства України, реально відображена у бухгалтерському обліку та
тотожна даним фінансової звітності.
.Необоротні активи
Облік та звітність по незавершеному будівництву та основним засобам ведеться згідно
П(С) БО № -7“Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27
квітня 2000 року за № 92.
В ході перевірки нами було отримано достатню кількість свідчень, що залишкова вартість
основних засобів Товариства складає – 3 тис. грн.; первісна вартість – 14 тис. грн.; знос складає
11 тис. грн. Ці дані відповідають критеріям визнання активів у відповідності до П ( с) БО № 7
“Основні засоби”.
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного
законодавства за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.
Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги.
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Довгострокові фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2013 р. відсутні.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2013 р. відсутні.
Інші необоротні активи Товариства відсутні.
На дату аудиторської перевірки Товариство надало інформацію стосовно результатів
проведеної інвентаризації але через характер облікових записів Товариства ми не маємо в повній
змозі підтвердити ці залишки за допомогою наших аудиторських процедур.
. Оборотні активи.
Визнання та первісна оцінка придбання виробничих запасів здійснюється відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.1999 р. за № 246.
Станом на 31.12.2013р. виробничі запаси Товариства складають 2 тис.грн.
Аналітичний облік ведеться в розрізі класифікаційних груп та за місцем зберігання.
Вибуття запасів обліковується за методом ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці
запасів.
Визначення та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 1999 року за
№ 237.
Дебіторська заборгованість підтверджується первинними документами та відповідає
даним бухгалтерського обліку.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р. –
первісна вартість складає – 10 тис. грн. Ця сума складається, в основному, із поточної
заборгованості, що підлягає отриманню Товариством до 360 календарних днів.
Протягом звітного 2013 р. резерв сумнівних боргів Товариством не формувався.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами становить 4 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2013 р. сформована у
сумі 68 тис.грн.
Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2013 р. складають 7890 тис.грн. Стаття
«Поточні фінансові інвестиції» включає в себе фінансові активи (депозити від 3 місяців до 1
року в банках, які мають кредитні рейтинги не нижче інвестиційного рівня за національною
шкалою), що обліковуються за амортизованою вартістю із використанням ефективних ставок,
згідно з договорами:
Знецінення депозитів немає. Балансова вартість приблизно дорівнює справедливій
вартості по аналогічних депозитах.
Облік надходжень і виплат готівки ведеться відповідно до вимог “Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженого Постановою
Національного Банку України від 15.12.2004 № 637.
При перевірці відповідності чинному законодавству фіксуємо, що протягом звітного 2013
р. операції з використанням готівкових коштів у товаристві не проводилися, норматив
використання коштів під звіт в цілому відповідає діючим законодавчим актам України.
Станом на 31.12.2013р. грошові кошти в національній валюті складають 53 тис. грн..
Облік та оцінка зобов’язань
Інформація за видами зобов‟язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, у цілому
відповідає вимогам законодавства України, реально відображена у бухгалтерському обліку та
тотожна даним фінансової звітності.
Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов„язань в цілому
відповідають вимогам П(С)БО №11 “Зобов„язання”.
Станом на 31.12.2013 року довгострокові забезпечення виплат персоналу складають 7 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за:
- товари, роботи, послуги у сумі 4 тис.грн. відображає заборгованість за одержані від
постачальників і підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та отримані
послуги;
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- розрахунками з бюджетом 64 тис.грн., у тому числі з податку на прибуток – 60 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування - 11 тис. грн..;
- розрахунками з оплати праці – 21 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає 1 тис.грн.
Інші поточні зобов„язання Товариства в сумі 6 тис. грн. відображають суму сальдо субрахунку
372 «Розрахунки з підзвітними особами » та 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
Власний капітал
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2013 року в усіх
суттєвих аспектах відповідає вимогам законодавства України, облікові дані достовірні та тотожні
даним фінансової звітності.
Власний капітал Компанії складається з: статутного капіталу, резервного капіталу,
нерозподіленого прибутку.
Статутний капітал сформований у відповідності зі Статутом ТОВ “Менеджмент треже
трейдинг лімітид” і станом на 31.12.2013 р. складає 7050,0 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 року Статутний капітал сформований та сплачений на 100% , та
згідно з установчими документами був розподілений наступним чином:
№ Учасники-власники
Вид внеску
Вартість,
Частка
в
п/п
тис.грн
статутному
капіталі, %
1.
ПАТ «Полтавський завод медичного грошові кошти
2303,00
32,6666
скла»
2.
ПАТ «Електромотор»
грошові кошти
2303,00
32,6666
3.
ПАТ «Лтава»
грошові кошти
2303,00
32,6666
4.
ПП «Полтава-агроальянс»
грошові кошти
141,00
2,00
Всього:
7050,00
100,00
На протязі звітного 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався, змін у
складі часток власників у статутному капіталі товариства не відбувалося.
Станом на 31.12.2013р. будь-які привілеї або обмеження щодо вищезазначених часток
у статутному капіталі товариства відсутні.
На виконання вимог діючого законодавства України та у відповідності до Статуту
товариства на підприємстві створюється резервний фонд на покриття збитків у розмірі 25 %
статутного капіталу, який формується шляхом розподілу прибутку в розмірі щорічних
відрахувань, які дорівнюють 5% від чистого прибутку.
Станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. сума резервного фонду становила : 30,0 тис.
грн. і 66,0 тис.грн, відповідно.
Станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. нерозподілений прибуток становив: 722,0 тис.
та 800,0 тис. грн., відповідно.
Протягом звітного 2013 р. товариство здійснило виплату доходів (дивідендів)
учасникам/власникам товариства в сумі 722,0 тис.грн., що призвело до зменшення
нерозподіленого прибутку і детально відображено у Звіті про власний капітал.
Облік фінансових результатів
В цілому облік доходів та витрат в Товаристві ведеться згідно вимог чинного
законодавства України.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариством у Звіті про
фінансові результати:
- зафіксовано по статті «Інші фінансові доходи» суму у розмірі 1425 тис.грн.
- показано витрати в розмірі 435 тис.грн.
- задекларован прибуток у розмірі 800 тис.грн.
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Методика визначення кінцевого результату діяльності в цілому відповідає вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та
синтетичного обліку.
Аналіз показників фінансового стану.
На підставі отриманих облікових даних Аудитором здійснено аналіз показників
фінансового стану Товариства . Показники фінансового стану, розраховані та викладені у додатку
1, свідчать про те, що Товариство станом на 31.12.2012 р. має значення коефіцієнту абсолютної
ліквідності у розмірі 74,2 при визначеному орієнтовно позитивному показнику 0,2 - 0,25.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) має значення 75,0 проти орієнтовно позитивного
показника (2,0-2,5). Коефіцієнт поточної ліквідності має значення 75,0 при орієнтовно позитивному
в межах 0,7 – 0,8. Значення коефіцієнту фінансової незалежності – 69,4 при орієнтовно
позитивному показнику не менш 0,2. Коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів –
0,01 при орієнтовно позитивному значенні показника не більше 1,0.
Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства
позитивний.
3.Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

ТОВ «Фінком-Аудит», код ЄДРПОУ 23164098
Аудиторська фірма здійснює діяльність на підставі:
- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб‟єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з
рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням
Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року,
- Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва : 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк
дії Свідоцтва: з 02.04. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.;
- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстраційний номер Свідоцтва : 0061.Строк дії
Свідоцтва: з 03.09. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.
Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі
сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України №
188/2 від 26 березня 2008 року та чинного до 28 квітня 2018 року.
Місцезнаходження аудиторської фірми «Фінком-Аудит»: Україна, м. Київ, проспект Перемоги
68/1, оф.62, телефони: 400-51-98, 234-57-28.
Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 10 від 16.01.2014 року.
Умовами Договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають
фінансові звіти за 2013 рік дійсний стан результатів діяльності ТОВ „Менеджмент треже трейдинг
лімітид”.
Аудит розпочато 20.01.2014 року , закінчено 21.02.2014 року.
Директор фірми «Фінком-Аудит»

О.А. Мазур

Дата видачі аудиторського висновку: 1 квітня 2014 року
Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф.62.
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