
 
 

 
 
 
 
 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

про результати перевірки фінансової звітності та звітних даних 
Кредитної спілки «Довіра» 

за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. 
 
 

м. Київ                              27 лютого 2014 р. 
 

Голові Правління 
Кредитної спілки «Довіра» 
 
Національній комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг  

 
Аудиторська компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит 

Лтд.» (далі – Аудитор), провела аудит доданої до цього Висновку  річної фінансової звітності 
та річних звітних даних Кредитної спілки «Довіра» (далі – Кредитна Спілка), які 
включають баланс на 31 грудня 2013 р. і складені за результатами діяльності у 2013 році звіт 
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки 
до річної звітності, загальну інформацію про кредитну спілку, звітні дані про фінансову 
діяльність кредитної спілки, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки, звітні 
дані про доходи та витрати кредитної спілки, розрахунок необхідної суми резерву 
забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, звітні дані про кредитну діяльність 
кредитної спілки, звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб, звітні дані про 
діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки. 
 
Основні відомості про Аудитора 

 

Аудиторська компанія ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, 
про що має свідоцтво № 2228 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 
подовжена до 04.11.2015 р.); свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Реєстраційний 
номер 0020, строк дії з 28.05.2013р. до 04.11.2015р.    

Місцезнаходження аудиторської компанії: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 
буд. 10, Літера И. 

Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34. 
Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є 

співробітник Аудитора – головний аудитор Поделко С.М. (сертифікат аудитора серії А від 
30.05.2002 р. за № 005223). 
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Основні відомості про Кредитну Спілку 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25892726 
Повна назва Кредитної спілки  Кредитна спілка «Довіра» 

Вид економічної діяльності за КВЕД  64.92 Інші види кредитування 
Територія за КОАТУУ 4423155100 

Місцезнаходження  93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт. Новоайдар, вул. Пролетарська,4 

Дата внесення змін до установчих документів 08.05.2012р. 

Дата державної реєстрації  18.07.2000р. 
Код фінансової установи 14 

Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ  15.06.2004р. 

Реєстраційний номер у Реєстрі  фінансових 
установ           

14100354 

Реквізити свідоцтва фінансової установи                                КС №260 
Кількість відокремлених підрозділів      0 

Ліцензії на здійснення діяльності Серія, номер Дата 
видачі 

Термін дії 

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по 
залученню внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки» 

АВ № 615000 21.03.2013р. з 21.03.2013р. 
до 21.03.2016 
р. 

Чисельність працівників на 31.12.2013р. 7 

Голова правління                                         Нікітенко Тетяна Миколаївна 

Головний бухгалтер   Скидан Емма Єгорівна 

Банківські реквізити : 
№ р/р МФО Назва банку Місто 
26500360360 304988 ПАТ «Укркомунбанк» Новоайдар 

 
Кредитна Спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на 

кооперативних засадах. 
Метою створення Кредитної Спілки є сприяння фінансовій стабільності кредитних 

спілок та об’єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємного кредитування. 
За Статутом Кредитна Спілка здійснює наступні види діяльності: 
- приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; 
- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та 

забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від 
імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та 
приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого 
одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від 
капіталу кредитної спілки; 

- залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні 
рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної 
спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від 
загальних зобов'язань кредитної спілки; 

- виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми 
особами; 
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- у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші 
внески до об'єднаної кредитної спілки; 

- розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, 
які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній 
спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків; 

- залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної 
спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів 
своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна 
сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 
відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на 
момент залучення; 

- надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням 
Нацкомфінпослуг; 

- виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів; 
- оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах 

наданих їм кредитів; 
- провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для 

цього фондів. 
 
Згідно з оглянутими Аудитором документами, видів діяльності, що не зазначені в 

Статуті Кредитної Спілки, впродовж 2013 року Кредитна Спілка не здійснювала. 
 

Відомості про умови договору на проведення аудиту 
 

Аудит проведений відповідно до умов договору № 14-2453 від 04 листопада 2013р. 
Перевірка річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки за 2013 рік 
проведена у період з 21.01.2014р. по 27.02.2014р. 

 
Опис перевіреної фінансової інформації 

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» Кредитна Спілка веде бухгалтерський облік своєї господарської діяльності з 
дотриманням вимог, прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(далі – П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. На підставі даних бухгалтерського 
обліку складено фінансову звітність, яка стала об’єктом аудиторської перевірки. 

Також дані бухгалтерського обліку є інформаційною базою для складання річних 
звітних даних Кредитної спілки, відповідно до вимог Порядку складання та подання 
звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.12.2003 
року № 177 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 177). 

Цей Висновок складений Аудитором на підставі перевіреної ним фінансової 
інформації, наданої керівництвом Кредитної Спілки, як то: 

• засновницькі документи Кредитної Спілки; 
• оборотно-сальдовий баланс; 
• відомості за рахунками бухгалтерського обліку за період з 01.01.2013 р. по 

31.12.2013 р.; 
• договори з членами Кредитної Спілки; 
• первинні документи з придбання матеріалів, робіт, послуг; 
• виписки банку; 
• касові документи; 
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• фінансова звітність за 2013 рік (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за 
прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової 
звітності); 

• звітні дані за 2013 рік за формами, встановленими Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Звітні дані про 
фінансову діяльність, Звітні дані про склад активів та пасивів, Звітні дані про 
доходи та витрати, Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від 
неповернених кредитів, Звітні дані про кредитну діяльність, Звітні дані про 
діяльність відокремлених підрозділів). 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

 

Відповідальність за підготовку та достовірність представлення фінансової звітності та 
річних звітних даних за 2013 рік у відповідності з визначеними критеріями несе Правління 
Кредитної Спілки. Його відповідальність охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які 
не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 
Обсяг аудиторської перевірки 

 

Аудиторську перевірку діяльності Кредитної Спілки за період з 01.01.2013 р. по 
31.12.2013 р. проведено з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова 
звітність та річні звітні дані не містять суттєвих перекручень. 

Аудитор провів тестування показників фінансової звітності та річних звітних даних, в 
ході якого: 

• здійснено аналіз доказів, що підтверджують суми та відомості, розкриті в 
означеній звітності; 

• з’ясовано принципи бухгалтерського обліку, застосовані при підготовці 
фінансової звітності; 

• досліджено суттєві облікові оцінки, зроблені керівництвом Кредитної Спілки при 
підготовці звітності. 

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Законів України «Про 
аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХII, «Про кредитні спілки» від 
20.12.2001 р. № 2908-III та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), що прийняті в якості національних 
стандартів аудиту згідно з рішеннями Аудиторської палати України. 

Вказані стандарти зобов’язують Аудитора планувати і проводити аудиторську 
перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що: 

- фінансова звітність відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (далі – Закон 
про бухгалтерський облік), національним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО); 

- річні звітні дані Кредитної спілки складені відповідно до вимог Порядку № 177. 
Також в своїй роботі Аудитор керувався вимогами: 

o Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками 
проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної 
спілки та об'єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. № 5202; 
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o Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних 
спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, затверджених рішенням 
Аудиторської палати України від 01.11.2013 р. № 260/6. 

 

Відповідальність Аудитора 
 

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову 
звітність та звітні дані Кредитної спілки на основі результатів проведеного ним аудиту.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. 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 
Кредитної Спілки. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових 
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності.  

Аудитор вважає, в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та 
прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки. 
 

Висловлення думки щодо фінансової звітності 
 

На думку Аудитора, фінансова звітність Кредитної спілки «Довіра» за рік, що 
закінчився 31 грудня 2013 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

Висловлення думки щодо річних звітних даних 
 

На думку Аудитора, річні звітні дані за 2013 рік, складені для подання до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
відповідають вимогам до їх складання і справедливо й достовірно відображають: 

- фінансову і кредитну діяльність Кредитної Спілки; 
- склад активів та пасивів її Балансу; 
- доходи та витрати Кредитної Спілки, результат її діяльності. 
 
 

Директор з аудиту 
АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.»         Л.М. Горелик 
(сертифікат аудитора серії А 
від 31.10.2000 р. № 004388) 
 
Головний аудитор         С.М. Поделко 
(сертифікат аудитора серії А 
від 30.05.2002 р. № 005223) 
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=>B�C�J
HB>
EB PPQQ_T̀B��BT
T=�CB�@�A�@< PPPQ_T̀B�@�A�@< PP}Q �%~BT
T=�CB�C<>�
>< PPUQ f �ib gh �c: gj>�
><�CB@�I|
=>B�I�J
HB>
EB PPUU_T̀B�C<>�
>< PP�Q f gh �b glmnWnoYZ[\pqrstXuvWvpwYpYxYwWv�tZWnn{]H�<MI>�J PP̂Q ��% �c	M<>�J PP̂U f ���% gh �i& gj<>�
><�K@�AB@O�	�H�@
>JI�T
�H�<MI>�J PeQQ��<MI>�J�K	M<>�JO�CB@��H�<H<TDT�G�@B�EST�=>B�HB=E���H�@
>JIC
TT� PeQU�[ov[\p�mnWnoYZ[\pqrstXuvWv]ppH�<MI>�J PeUQ ��% �c	M<>�J PeUU f ���% gh �i& g'()((* ����+*�,) -)�./0(1�2�34+0��� -)�)1)5�6071�234+0��3�34+4�18�6��+�,9� : & ���FBTJ
�KIFBTJ
O�TD�M���>T<A�
J><CBC P}QQ��FBTJ
�KIFBTJ
O��BT
T=�C<A�BT=>�I�DT>BC P}QU�
J�H<|DTB�JI�=�CB��B	T<FB P}aQ;
=>J
�BT̀�N��=IJIHT�N��@�A�@I�
=�FB?�C
T<A�>
�=HBEST<A�HB@H�<��=>C P}aU_T̀<?�=IJIHT<?�@�AB@ P}}U_T̀<?�=IJIHT<?�@�AB@�@���H�@
>JIC
TT� P}UQ��@
>�J�T
�H�<MI>�JL�H�C��	
T<?�	�BT̀<��=IJIHT<��@�A�@�� P}UU_T̀<?�=IJIHT<?�@�AB@�HB=E���H�@
>JIC
TT� P}�QRIJIHT<?�@�AB@�K=I�
���@JBC�����L������>
�����O P}�U ��% ���ZmvpxqYp�mnWnoYZmpqrstXuvWv[p��ZmvpxqYpot�txn[\pwY�mw�.)��+0,�:��& �)()�h+0,���0�*�8��7��5�g�0�3+����(/���+4��(1)��305,)����/0+)� ��pl������V�p ¡�¢£¤¥�¥¦§§�p�¢̈ ¢©�¦ªp«�¬�«



������������ �	
���
� ���������������	
� �������	����������	
�	����
��	�	��	�� � � ���� !"�#$%"&'��!��( )*++ , �- ./ �0 .1(�!��(&%�&23#��4&3!�5" )*+* , �06 ./ �7� .1"8!�94:�%%;&%�&<25"�#$%"&'�928( )*=+ , �07 ./ ��6 .>?2!�('�5"; )*=* , �6 ./ @ .A%B"&23 !�5"C%"&:(�!��( )*)+ , ��� ./ �70 .D�'2? )**+ , @�� ./ E-� .F����� �	
���
� ���������������	
� �������	����������	
�	����
��	�	��	�� � G �H ! 8%$2!"I%�&J"#$J"<�$&3!2<�(9&�J5"C )K++HJ2!(L2:�%�&< ! 8%$2!"I%�&J"#$J"<�$&3!2<�(9&�J5"C )K+*M(<�(C&3!(N4�2JO&P'N(�2JQ&%�&28%4&3!2<�4&�J5"R )K=+HJ2!(L2:�%(C&I(<�(C&3!(N4�2JO&P'N(�2JQ&%�&28%4&3!2<�4&�J5"R )K=*S(:"8 %8(&%�&28%4&3!2<�4&�J5"R )K*+������� ������	�T������U�	��V���W	�	�����X�Y������ F�
���Z[[��\�	�����]̂_̀̀abcadefgbh̀ibhdcgjh]k̀iajlfmhbkbnm]̀dho]pqqq_̀rsrtrgmj̀birado]pgjèkjmadm



���������������	
������ ���������������� ��������� � !"#!##$%&�&&' �����'�(�)*+,-./012+345.67 )*+*0*869.:012+345.67+36345470;696+56<=! > � $?@+A=B+<6C/.-+=+54,=8;/*/.+6345*D.206E+7.F8;06G/.H��I��JKLL'�MN�O� P+QRS TU+QUPV
WX	
YXZ�[\]̂_̀YXZ�ab]c
\Xcd�\]eXbd�[]fW_gh i����]cV\jVjjk�Xjlmn�[]̂
b̀Xc�X�	e]\Xc�a]e]cok	̀]cmn�[W
bVpXch i��� q_�b]r_�smfWX�[]̂
b̀_�j
�̂]̂
j_�c
\bXfbt i���uXWt]c]g]�vXj
jf_c
jjk i���w
̂n]̂pVjjk�cX̂�e]\pjm̀Xc�jV_fb]x̀m�alb\
vXcd�[VjXh i�i�w
̂n]̂pVjjk�vXj
jf]cmn�_fb
j]c�cX̂�[]cV\jVjjk�[]	m̀ i��� qqRS q+QqyzjlX�j
̂n]̂pVjjk i��� yU{{ ySQR|�&��}�LL'�L���~��&�O �+{RS TU+PSU�]c
\Xc�a\]eXbd�[]fW_gh i��� �UU�� �R{��\
YX i��� �q{y� �yUQ��X̂\
n_c
jt�j
�f]YX
WtjX�	
n]̂m i��� �U{T� �TSR��]e]cok	
jt�	�Xjlmn�[]̂
b̀Xc�X�	e]\Xc i��� ��U� �SR��]e]c�k	
jjk�	�[]̂
b̀_�j
�[\me_b]̀ i����mb\
s
jjk�vXj
jf]cmn�_fb
j]c�j
�j
̂
jjk�[]	m̀ i��� �ST{{� �STQR�zjlX�cmb\
s
jjk i��� �U{�T� �UqSQ����&�����I�(��&NM�MN���~K���N�L����N'��L��&N i��� �q{{� �qy�??@+A=B+<6C/.-+=+54,=8;/*/.+.0-4G/1D.206E+7.F8;06G/.w
̂n]̂pVjjk�cX̂�\V
WX	
YXZ������������vXj
jf]cmn�XjcVfbmYXx i��� q�����������jV]e]\]bjmn�
̀bmcXc i��� TSw
̂n]̂pVjjk�cX̂�]b\mr
jmn������������cX̂f]b̀Xc i��������������̂mcX̂VĵXc i���w
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����������	�
���������������������
������������
�������� !"#$%���&$'(%%���)#$!%���&$#*+���&,-! . /0123456 789799:);�;;< &=> );�;?;@AB�C�DE;�F #�B=GAB�C�DE;�F !=>�;C=GAB�GCF�>H@AB�C�DE;�F I@JAB�>=>�;C=GAB�C�DE;�F "H�HKG@AB�C�DE;�F LHK=�D=>EFH@AB�DKAM?;=C LH=DF�NH@AB�C�DE;�F,AF?NH@AB�C�DE;�F "��=OP Q R S T U V W X PY PPZ3[\]0̂4_34̀0a3b0̂410̂c ded f9 7 f7g h9 67hi�jklmn�oopqZ2r_340s[r̂0t0u4̀0[rb\̂\ dvdw\̀13t[x__y4̀02\[0̂ dzd{_]r4|2r_\ d}d~̂01\�0t3_\�4|3[\]0̂4_34̀0a3b0̂410̂c d�d f9 7 f7g h9 67h��j����o������kn�nq�00�r_̂340�_0t_\�4|3�0srt d�d��r_̂340�_0t_\�4|3�0srt d�d�00�r_̂34_x|3tx1]x_0�04sc�rt_\�bt3 d�d��r_̂34_x|3tx1]x_0�04sc�rt_\�bt3 d�d�00�r_̂34_x23bx1r3[�_\�43̂b\trt edd��r_̂34_x23bx1r3[�_\�43̂b\trt eedw\̂01\�b3__y4�00�r_̂\4_x0s010b_\�43̂b\trt evd�\�b\�4̀1\scb0̂4�|s\b0̂�4|34|trb_\�4x̀1r0� ezd 6� 6�����������jk�m��mqw\̀[3b34t[3�_\̂324��\tr�x_�\� e}d~̀1y2ct3__y4̀1\scb̂c4�04�b3bcb_0�04̂3̀rb3[c e�dwr�13�ct3__y4�041x|x1t_0�04̂3̀rb3[c e�d f� �f��~c234a\�b0�04̀1\scb̂c�4_3[x�_34�04s���xbc4tr�̀0tr�_04�04|3̂0_0�3t�bt3 e�d�o���k�m ��ok��nqw_x�̂\4�04̂3̀rb3[c e�d 7 77 7�¡0�3]x__y4|3s01�0t3_0�br4|4̂3̀rb3[c e�d~c234a\�b0�04̀1\scb̂c4_34�bt01x__y4�̀x�r3[�_\�44��r[�0t\��4¢0_�rt4 vdd�k�m �oop��������mqw\̂c̀43̂�r�4�a3�b0̂� ved¡x1x̀10�3�4t\̂c̀[x_\�43̂�r�4�a3�b0̂� vvd£_c[�t3__y4t\̂c̀[x_\�43̂�r�4�a3�b0̂� vzdw\[cax__y4a3�b̂\4t4̂3̀rb3[r v}d ��� ���Z2x_]x__y4_02r_3[�_0u4t31b0�br43̂�r� v�d¤o¥���¦�ok�n���������q~̀\�3__y4_xtr�]̂0�0t3_\�4|s\b̂rt v�d§x|̂0]b0t_040b1\23_r43̂b\t\ v�d{_]r4|2r_\ v�d����¦��¦�o�m��������� v�d 8̈ 6f 7h :�©��k¥���o����o��ª�j��m zdd �� 7 f:� 8h 6g����9 7�9 f:��9 8��9&HKEG@AC LECE;H@C=�(H;<@��«AC=F�¬G@�+=F=G@AB�M?®�F;HK )CA>�@�-OO�� ®=KEG@�&=>A4444444444447f̄44497̄444497XQTSSQRPTTPYY,A>�HC=@=OEN@=¬�>E<F°@=±;E�����I@JEGA>A�CKH>A;?G�@@< !�;��²KEC³�OE±<́°³�NA±F=µ$K®�@�>HK¶�G@=®=�?DK�GFE@@< ©�¤·���̧ ��¹º»¼½¾�iº�¤·º¹&KH>A;@��±DEFC��¿!=GEK�¿ À0�4|34�À�����D=F=¶H@@<OA�²±;�@>�K;�OAµ�M?®�F;HK±°C=®=�=MFEC?���OE¶@�K=>@AOA�±;�@>�K;�OA�ÁE@�@±=G=¬��GE;@=±;E ���QYPQ�KECÂ�\_\�y4t\2r1cÃ4b\�Ä�1_Ä)CF�>H@=�²�K=MA;A�D=�@�NC?�¿Å¿�?�GE>D=GE>@EB�CFE;A@́EµÆ QTWXQVQU(HKA;=KE< USÇXQ$K®�@E��́EB@=ÈDK�G=G��Á=KO��®=±D=>�KÉG�@@<



���������	
� ������������������������������������ ������������!� ���"��#���$������%&��!��������#��������'$������%&��!���������(#�)��*���!���*���������$����������� ��!�����#� �����+��������� �$�,������������-��������.����������//������0/112��3���41��5�6�7�89:��;<=>:9	9����?�;?9	�@<	A�B�� C��������'���D��!���!������"�!)�%���'��&��)���"%���� E�$�#��������%���!���������� ���FG� � � �)�%&������$�������D�������������������0���������(������D�%�*��������������������0���������(� ���!�'������ ���������'�����G� ����������$�+�!����$��"����� ����'��������������!����"� ������������� �%&�����-��������'�)������'��&�����0%&������H� I� J� K� L� M� N� O� P�/3�Q������� ���"�� R/� '� '� '� '� '� '� '�S3�T�$������%&���������� R2� '� '� '� '� '� '� '��3�U���"��D�� ������ RV#�R4#�RW#�RX� '� '� '� '� '� '� '�23�,�%��0������������������������)���%�� R1� '� '� '� '� '� '� '�V3�,�%����������*���� ��*���������$���� /S� '� '� '� '� '� '� '�43�T� ����*��������"������#������-�"��������%����)������"������� SR#�S/#�S��'� '� '� '� '� '� '�W3�Y�������������0#�������� 2R#�2/� '� '� '� '� '� '� '�X3�C���#���*��)��*������*��� VR#�V4� '� '� '� '� '� '� '�13�Z� ��!������(#���%G���(������*����!�������"����!� V/#�VS#�VV�'� '� '� '� '� '� '�/R3�[�����������%����0� VX� '� '� '� '� '� '� '�//3���*�� '� '� '� '� '� '� '� '�/S3�Z� �$� '� '� '� '� '� '� '� '� ��


