ю/а 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Леніна, 9
п/а 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219
тел.: (0564) 26-29-36, факс: (0564) 26-09-05, e-mail: office@af-forum.com
р/р 26002000114135 в філії ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Кривий Ріг, МФО 305589,
ідентифікаційний код 23070374
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0733,
видане Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Серія та номер Свідоцтва П 000325 від 03.12.2015р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К"
станом на 31.12.2015 року

Керівництву
ПТ "ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К"
Національній комісії
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг України

Іншим особам

Дата видачі: "25" квітня 2016р.

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
Основні відомості про ломбард
Повне найменування
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ПП
ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К"
Скорочене найменування

ПТ "ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К"

Організаційно-правова форма

Повне Товариство

Ідентифікаційний код

21886953

Місцезнаходження
Відомості про державну
реєстрацію

50027, м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, буд. 28, прим. 1
Зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців 25.04.1995 року.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців серії АА № 728841, дата
видачі 19.07.2013р.
п/р 26509586 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" Криворізьке
регіональне відділення, м. Кривий Ріг, МФО 380805

Банківські реквізити

Дані про взяття на облік як
платника податків
Основний вид діяльності за
КВЕД
Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи

Інформація про відокремлені
підрозділи
Відповідальні за фінансовогосподарську діяльність

КРИВОРІЗЬКА ПІВДЕННА ОБ’ЄДНАНА ДПІ у
м. Кривому Розі, від 23.05.1995р. за № 4084
64.92 Інші види кредитування
Серія ЛД № 350 видано 12.06.2007р. Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України згідно
Розпорядження Комісії № 7449 від 12.06.2007р.,
реєстраційний № 15101983, термін дії свідоцтва
необмежений
Товариство має 5 (п’ять ) без балансових відокремлених
підрозділів (відділень).
Керівник: Голосюк Ірина Володимирівна
Керівник: Малихін Богдан Євгенович

Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.12302 Інші приватні фінансові посередники,
крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів.
Засновниками Товариства є:
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАТОФІНРЕСУРС" – ідентифікаційний код 33874304,
зареєстроване виконкомом Криворізької міської ради 27.12.2005р. за реєстраційним №
1 227 120 0000 004961, місцезнаходження: 50050, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця
Олейникові, будинок 28, приміщення 1 – 61,11% в статутному капіталі;
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-ПОБУТ" - ідентифікаційний код 35005966,
зареєстроване виконкомом Криворізької міської ради 27.12.2005р. за реєстраційним №
1 227 102 0000 009156, місцезнаходження: 50007, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця
Книжна, будинок 1, приміщення 11 – 27,78% в статутному капіталі;
- ЧИЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ - паспорт серії АН № 320533, виданий Дзержинським
РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.06.2005р.,
ідентифікаційний код 2631222753, адреса реєстрації: 50065, м. Кривий Ріг, Дзержинський
район, вулиця XXII Партз’їзду, будинок 14, квартира 27 – 11,11% в статутному капіталі.
У 2015р. діяв Засновницький договір ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ПП
ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К", зареєстрований Державним реєстратором 18.07.2013р. за №
1227105003000476, у зв'язку зі зміною складу засновників.
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Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики Ломбарду
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "ФОРУМ", яке здійснює професійну діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0733
(Рішення АПУ № 98 від 26.01.2001р.), що видане Аудиторською палатою України (термін
чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 29.10.2015р. №316/3 до 28.10.2020р.),
провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД
ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К" (далі - Товариство), яка додається до аудиторського висновку, що
включає: баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 року, звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим
методам) за 2015 рік, звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової
звітності за 2015 рік.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України "Про
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами МСА,
зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА
705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація відповідні показники і порівняльна інформація", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА
250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 510
"Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду".
Аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі
виконання аудиторських процедур аудитори звертали увагу на доречність та достовірність
інформації, що використовувалась як аудиторські докази, які необхідні нам для обґрунтування
аудиторської думки.
У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки, тобто до уваги
бралися лише суттєві викривлення. Оцінка суттєвості викривлень в фінансових звітах зроблена
аудиторами відповідно до МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту" в
сукупності з використанням положень МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих
викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовище".
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень
щодо відсутності у фінансової звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудиторська перевірка включала також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку
загального подання фінансової звітності.
Для проведення аудиту були використані реєстраційні документи, облікові аналітичні
реєстри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості .
Облікову політику підприємства у звітному періоду затверджено Наказом № 1 від
02.01.2013р., яким визначено основні принципи, методи і процедури обліку згідно вимог
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні з врахуванням вимог міжнародних
стандартів. Зокрема: облік основних засобів ведеться згідно до вимог МСБО 16 "Основні
засоби", облік дебіторської та кредиторської заборгованості ведеться у відповідності до вимог
МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Витрати підприємства відображаються
з використанням рахунку 9 "Витрати діяльності". Дохід обліковується у відповідності до вимог
МСБО 18 "Дохід".
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Запис господарських операцій ведеться в повному обсязі та своєчасно з використанням
програми "1С:Підприємство".
Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти їх
здійснення.
Стан аналітичного та синтетичного обліку задовільний, бухгалтерська та статистична
звітність складається своєчасно та в повному обсязі.
Аудитором визначена правильність накопичення інформації в регістрах бухгалтерського
обліку.
Відповідальність управлінського персоналу
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)
та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів
України та дійсні станом на 31.12.2015року; інші нормативно-правові акти щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення
Товариства
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки; вибір та застосування відповідних принципів облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що
впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності протягом
звітного року.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Аудитори здійснили аудиторську перевірку у відповідності
до Закону України "Про аудиторську діяльність", МСА, законодавства України .
МСА вимагають від 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
помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Аудитори вважають, що аудиторські докази, отримані в ході перевірки, є достатніми,
прийнятними та забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської
думки.
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Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Підприємства
відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку
Аудиторська думка щодо повного комплекту фінансової звітності
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності
регламентується МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності",
МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". У зв’язку з наявністю підстав для
висловлення модифікованої думки цей аудиторський висновок складено відповідно до МСА
705.
Питання, що впливають
модифікованої думки)

на

думку

аудитора

(підстави

для

висловлення

Незгода з управлінським персоналом стосовно облікової політики та достатності
розкриття інформації у фінансовій звітності
Товариством не створюється резерв забезпечення наступних витрат та платежів
персоналу, що не відповідає вимогам МСБО39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та
МСБО 19 "Виплати працівникам" відповідно.
Проте, зазначені моменти не є суттєвими, мають обмежений вплив на положення справ у
цілому та не впливають на загальний фінансовий стан Товариства.
В порушення вимог МСБО 16 "Основні засоби" та положенням облікової політики,
Товариство протягом останніх років не нараховує знос основних засобів, не переглядає строк
корисної експлуатації об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких наближається до нуля
або дорівнює нулю. Товариство не здійснює переоцінку основних засобів, вартість якої суттєво
відрізняється від ринкової. Стаття "Основні засоби" має суттєвий, але не всеохоплюючий
вплив на фінансову звітність Товариства.
В порушення вимог МСБО 9 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", Товариство не
нараховує резерв сумнівних боргів та відображає дебіторську заборгованість за первісною
вартістю при наявності в її складі сумнівної заборгованості контрагентів в сумі 20408,88 грн.
Обмеження обсягу роботи аудитора
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та
зобов’язань, проведеної Товариством в 2015 році, оскільки був призначений після дати її
проведення. Однак, в Товаристві цю процедуру виконували інвентаризаційні комісії, яким було
висловлено довіру згідно до вимог МСА. Аудитором було виконано процедури, які
обґрунтовують думку що активи та зобов’язання наявні.
Висловлення модифікованої аудиторської думки (умовно-позитивної)
Висновок незалежного аудитора складено у відповідності з Міжнародними стандартами
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2013,
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 24.12.2014 № 304/1 у
тому числі у відповідності із МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".
На нашу думку фінансова звітність, за винятком можливого впливу питань, про які
йдеться у параграфі "Питання, що впливають на думку аудитора (підстави для
висловлення модифікованої думки) відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К"
станом на 31 грудня 2015 року його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни в
капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
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Інформація, що міститься у аудиторському висновку, базується на даних бухгалтерського
обліку, звітності
та документах
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД ПП
ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К" що були надані аудитору керівниками та працівниками Товариства,
яка вважається надійною та достовірною.

Розділ 2. Розкриття інформації за видами активів, зобов’язань, капіталу, доходів та
витрат
Розкриття інформації за видами активів
Станом на 31.12.2015 року в балансі Товариства обліковується необоротних активів на
616 тис. грн.., які є основними засобами, залишкова вартість яких дорівнює 616 тис. грн..;
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2015 року складають 1799 тис. грн.
У складі оборотних активів враховується:
- дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами – 23 тис. грн..;
з бюджетом – 7 тис. грн..;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 289 тис. грн..;
- дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків – 26 тис. грн..;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 743 тис. грн.;
- грошові кошти та їх еквіваленти –711 тис. грн.
На думку аудиторів, облік оборотних активів в цілому відповідає вимогам діючого
законодавства.
Інформація надана по видам активів Товариства відповідає вимогам Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій", затвердженої
наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291
Розкриття інформації про формування та сплату статутного капіталу
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К", створене на підставі
рішення Загальних зборів учасників 25.04.1995 року. Товариство створено згідно із нормами
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з Законом України "Про
господарські товариства".
Розмір Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2015року згідно Статуту, складає
1 350 000,00 (Один мільйон триста п’ятдесят тисяч) гривень, який поділяється на 100 часток і
одна його частка становить 13 500 грн. 00 коп. (Тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)
та відповідає одному голосу.
Статутний капітал відображений в балансі станом на 31.12.2015р. відповідає
задекларованому в Засновницькому Договорі Товариства, що зареєстрований 18.07.2013 р., №
запису 12271050030004764. Статутний капітал сплачений не в повному обсязі. Неоплачений
капітал станом на 31.12.2015 року складає 70 тис. грн.
Достовірність обліку підтверджується первинними документами, записами по
бухгалтерському рахунку 401 "Статутний капітал" та відображенням цих сум в першому розділі
пасиву балансу по статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" (рядок 1400).
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та МСФЗ.
Аналіз джерел формування зареєстрованого статутного капіталу Товариства показав, що
для його формування не залучались: векселі, нематеріальні активи, бюджетні кошти тощо.
Державна частка в Статутному капіталі Товариства відсутня.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року дорівнює 1 583 тис. грн. та
складається з:
- статутного капіталу – 1 350 тис. грн.;
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- резервного капіталу - 43 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку – 260 тис. грн.;
- неоплачений капітал – 70 тис. грн.
Розкриття інформації про зобов'язання
В складі поточних зобов'язань обліковується поточна кредиторська заборгованість за:
- короткостроковими кредитами банків – 48 тис. грн.;
- товари, роботи, послуги - 325тис.грн.;
- розрахунки з бюджетом (з податку на прибуток) – 104 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці – 5 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 350 тис. грн.
Всього поточних зобов’язань обліковується на суму 832 тис. грн.
Визнання, облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, в цілому відповідають
вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Розкриття інформації про доходи та витрати
Аудитором методом тестування перевірено дані інформації наведеної в фінансових звітах
станом на 31.12.2015р. Перевіркою встановлено, що інформація подана достовірно в усіх
суттєвих аспектах.
В поточному році отримано доходів :
- від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1469 тис. грн.;
- інших операційних доходів – 158 тис. грн.
Витрати складаються з :
- Собівартості реалізованої продукції -3 тис.
- Адміністративних – 689 тис. грн.;
- Витрат на збут – 282 тис. грн.;
- Інших операційних витрат - 1 тис. грн.;
- Фінансових витрат - 8 тис. грн.;
Фінансовий результат за 2015 рік – прибуток, розмір якого дорівнює 528 тис. грн.
На думку аудитора, у відповідності до встановлених нормативів, зокрема, Міжнародних
стандартів фінансової звітності, в цілому, інформація достатньо розкрита за видами активів,
власного капіталу та зобов'язань.

Розділ 3. Інша допоміжна інформація
У Товариства не було подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, проте, можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.
Керівництво підприємства не має інформації про наявність інших факторів та обставин,
які можуть суттєво вплинути на його діяльність у майбутньому та оцінку ступеня їхнього
впливу.
В процесі аудиту встановлено, що Товариство має пов'язаних осіб :
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАТОФІНРЕСУРС" – учасник Товариства (61,111111
голосів);
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-ПОБУТ" - учасник Товариства (27,7777777
голосів);
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- ЧИЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ - учасник Товариства (11,111111 голосів);
- ГОЛОСЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник;
- ГОЛОСЮК ВІОЛЕТА ВІТАЛІЇВНА – внутрішній аудитор;
- МАКСИМЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛОЇВНА - головний бухгалтер.
Діяльність Товариства в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Система бухгалтерського обліку, яку застосовує управлінський персонал підприємства,
відповідає вимогам чинного законодавства та НП(С)БУ 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", затвердженого наказом Мінфіну України 07.02.2013р № 73 з врахуванням вимог
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Оцінка фінансового стану фінансової установи
Результати розрахунку показників фінансового стану Товариства у 2015 році наведені у
табл.1
Таблиця 1
Показники
Нормативне
Станом на
значення
31.12.2015р
1
2
3
1.1. Коефіцієнт структури капіталу
0,5 -1,0
0,526
1.2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,6-0,8

0,855

1.3. Коефіцієнт загальної ліквідності

> 0 збільшення

2,162

2.4. Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

>0 збільшення

967

> 0,5

0,655

>0 збільшення

25,68

Збільшення

35,94

3.1. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)
4.1. Коефіцієнт рентабельності активів
4.2. Коефіцієнт рентабельності діяльності

Згідно даних табл. 1 можна зробити наступні висновки про фінансовий стан ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ПП ЗЛАТОФІНРЕСУРС І К".
Рівень ліквідності у 2015 році є достатнім, оскільки значення розрахованих коефіцієнтів
ліквідності вище нормативно рекомендованих. Це свідчить про те, що станом на 31.12.2015р.
оборотних коштів підприємства достатньо для покриття своїх короткострокових зобов'язань,
чистий оборотний капітал становив 967 тис. грн.; власний капітал складав 1 583 тис. грн.
Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2015р. становить 0,655 тобто
господарська діяльність фінансується за рахунок власних коштів, що значно знижує ризик
втрати фінансової незалежності. Значення коефіцієнту структури капіталу на звітну дату нижче
нормативного, що свідчить про відсутність залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів.
Таким чином, фінансовий стан Товариства є стабільним.
Коефіцієнт рентабельності активів та діяльності становлять 25,68% та 35,94% відповідно.
Діяльність Товариства у 2015 році була ефективною, отримано прибуток у сумі
528 тис. грн.
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