
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Директор       Рябич Василь Андрiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
18.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

02924760 

4. Місцезнаходження 

Закарпатська , Мукачiвський, 89600, м.Мукачеве, Iндустрiальна,16 

5. Міжміський код, телефон та факс 

03131(22162) 03131(22162) 

6. Електронна поштова адреса 

office@pat-tisa.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у 74 Бюлетень цiннi папери України   21.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці pat-tisa.com в мережі Інтернет 21.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

В складi рiчного звiту вiдсутнi:  

- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало 

договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.  

- iнформацiя про дивiденди - так як дивiденди не нараховувались та не 

сплачувались 

за звiтний та попереднiй перiоди.  

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство  

випуск облiгацiй не здiйснювало.  

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  

як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй,  

iншi цiннi папери Товариством не випускались.  

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як  

Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.  

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних  

паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались.  

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 



iпотеками,  

якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски 

iпотечних сертифiкатiв, 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск 

iпотечних облiгацiй 

та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.  

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,  

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi 

чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не 

випускало.  

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi  

облiгацiї не випускало.  

- У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №672270 

3. Дата проведення державної реєстрації 

09.02.1995 

4. Територія (область) 

Закарпатська  

5. Статутний капітал (грн) 

492660.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

4 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного рухомого та нерухомого майна .  

Дв Дв 

Дв Дв 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Директор, Наглядова рада,Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в 

м.Ужгородi 

2) МФО банку 

312226 

3) поточний рахунок 

26002018110117 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в 

м.Ужгородi  

5) МФО банку 



312226 

6) поточний рахунок 

26002018110117 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Закарпатськiй 

областi  

22111310 
88000Україна м.Ужгород 

Собранецька,60 
0 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рябич Василь Андрiйович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ПАТ"Лижна фабрика "Тиса"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2011 Згiдно контракту 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 29 

Посадова особа працює : генеральний директор УАП ТОВ"Фiшер-

Мукачево",м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16. 



Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Керечанiн Володимир Янович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Нач.фанерного цеху УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25 

Посадова особа працює начальником фанерного цеху УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево", 

м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Данчевський Iгор Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 



33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПП "Спортбуд" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 

(рокiв) - 26 

Попереднi посади: директор ПП "Спортбуд" 

Посадова особа працює начальником дiльницi цеху по виробництву гiрських лиж УАП ТОВ 

"Фiшер-Мукачево",м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коцiбан Свiтлана Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Наглядової ради, Головний бухгалтер УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.03.2013 Безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.  

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Боднар Вiктор Степанович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Нач.цеху ФКТ УАП ТОВ"Фiшер-Мукачево"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 

Посадова особа працює та займає посаду начальника цеха ФКТ УАП ТОВ"Фiшер-Мукачево", 

м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гарапко Iван Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник ЦСТМ УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 



9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 26 

Посадова особа працює та займає посаду начальника ЦСТМ УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево", 

м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Масалович Олег Юлiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний механiк УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 

Посадова особа працює та займає посаду головного механiка УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево", 

м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сабов Мирослав Вiльгельмович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 



1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Нач.ключкового цеху УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22 

Посадова особа працює та займає посаду начальника ключкового цеха УАП ТОВ "Фiшер-

Мукачево", м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Данчевська Галина Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Алекс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 

Попереднi посади: директор ТОВ"Алекс" 

Посадова особа працює та займає посаду директора ТОВ"Алекс", 



м.Мукачево,вул.Пряшiвська,5.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коцiбан Юрiй Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

нач.оперативної змiни Чопської митницi,нач.лижного цеху УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19 

Попереднi посади: нач.оперативної змiни Чопської митницi 

Посадова особа працює та займає посаду начальника дiльницi лижного цеха по виробництву 

спортивно-бiгових лиж УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево", м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Швардак Петро Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Нач.вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 24 

Посадова особа працює та займає посаду начальника вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ 

"Фiшер-Мукачево", м. Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних 

не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiлецька Марiя Карлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження згiдно статуту Товариства. Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

службовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лазар Iрина Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Касир УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження згiдно статуту Товариства.Бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево". Обрана на 

посаду 10.04.2014 р.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної 

судимостi за корисливi та службовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рябич Андрiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2014 3 роки 

9) Опис 



Здiйснює повноваження згiдно Статуту товариства. Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв 10.04.2015 р.Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва УАП 

ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Непогашеної судимостi не має. Згодт на оприлюднення паспортних 

даних не надавав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головний 

бухгалтер 

Коцiбан Свiтлана 

Михайлiвна  
1 0.001100 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Боднар Вiктор Степанович 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Гарапко Iван Iванович 
 

1 0.001100 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Масалович Олег Юлiйович 
 

1 0.001100 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Сабов Мирослав 

Вiльгельмович  
1 0.001100 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Данчевська Галина 

Володимирiвна  
10 0.01100 10 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Коцiбан Юрiй Юрiйович 
 

1 0.001100 1 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Швардак Петро Петрович 
 

1 0.001100 1 0 0 0 

Директор Рябич Василь Андрiйович 
 

1 0.001100 1 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Керечанiн Володимир 

Янович  
1 0.001100 1 0 0 0 



Член 

Наглядової 

ради 

Данчевський Iгор 

Володимирович  
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Рябич Андрiй Васильович 
 

1 0.0011 1 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Лазар Iрина Анатолiївна 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Бiлецька Марiя Карлiвна 
 

0 0 0 0 0 0 

Усього 19 0.0202 19 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної особи 
Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Українсько-Австрiйське 

пiдприємство з iноземними 

iнвестицiями у формi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Фiшер-Мукачево" 

22073637 

89699 Україна Закарпатська 

Мукачiвський м.Мукачеве 

Iндустрiальна,16 

78315 83.4559 78315 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзична особа 
 

10290 10.9655 10290 0 0 0 

Усього 88605 94.4214 88605 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 16.04.2015 

Кворум зборів** 99.99 

Опис 

Порядок денний: 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 

роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

4. Звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту. 

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 

7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi. 

Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"  

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Дв м.Київ Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №189650 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445910404 

Факс 0442791249 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Депозитарнi послуги щодо обслуговування цiнних паперiв ПАТ,згiдно 

Договору № Е-647 вiд 25 Червня 2010 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прибуток Плюс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 25395301 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ Дв м.Київ Саксаганського, буд.53/80, пр.2, 5 

пов. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №294698 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0442871513 

Факс 0442872094 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Послуги Депозитарної установи згiдно Договору 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.06.2010 06/07/1/10 
Закарпатське ТУ 

НКЦПФР 
UA4000078414 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
5.250 93840 492660.000 100 

Опис Торгiвлi цiнними паперами не було.В лiстiнгу цiннi папери не перебувають. 

  



XI. Опис бізнесу 

Надання в оренду рухомого та нерухомого майна 

  

Дочiрнi пiдприємства,фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли ПАТ - вiдсутнi 

  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 

Фонд оплати працi: 373,0тис.грн. 

  

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 

  

Спiльну дiяльнiсть не проводить. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб - вiдсутнi. 

  

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку («РМСБО»). 

За всi звiтнi перiоди, завершуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2014 р., Товариство складала 

фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («П(с)БО»). 

Форми фiнансових звiтiв, а саме баланс (ф.1), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний 

дохiд) (ф.2), звiт про рух грошових коштiв (ф.3), та звiт про власний капiтал (ф.4), було 

затверджено Мiнiстерством фiнансiв України та є обов’язковими для використання.  

Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова 

звiтнiсть за МСФЗ складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським 

законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї 

статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч 

(«тис. грн.»), якщо не зазначено iнше. 

Об”єкт облiку Прийнятi способи та методи облiку 

Основнi засоби Вартiсний критерiй вiднесення до основних засобiв бiльше 2500 гривень 

Амортизацiя основних засобiв Метод амортизацiї — передбачений податковим законодавством 

(прямолiнiйний). Лiквiдацiйна вартiсть не розраховується та з метою амортизацiї приймається 

рiвне нулю. 

Запаси На дату балансу визначається за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї. 

Дебiторська заборгованiсть Пiсля первiсного визнання оцiнювати за амортизованою собiвартiстю, 

iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

Забезпечення Визнавати забезпечення коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання 

вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно 

оцiнити суму зобов’язання 

- Межа iстотностi встановлена у розмiрi 1000 грн. 

- Тривалiсть операцiйного циклу становить 1 рiк 

  

Надання послуг оренди власного рухомого та нерухомого майна. 



  

Створено новий об’єкт основних засобiв – добудова цеху композитних матерiалiв на суму 971 тис. 

грн.. Вiдремонтовано основних засобiв з подальшою капiталiзацiєю витрат – на суму 229 тис. грн. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради та виконавчого органу не 

укладались. 

  

Переважна бiльшiсть об’єктiв основних засобiв видається в оренду. До складу iнвестицiйної 

нерухомостi Товариством вiднесено : 

а) земельнi дiлянки в мiстi Мукачево, розмiром 13,7157 га та в мiстi Берегово, розмiром 0,6292 га, 

утримуванi для довгострокового збiльшення капiталу, а не для короткострокового продажу пiд час 

звичайної дiяльностi; 

б) будiвлi, якi є власнiстю суб'єкта господарювання та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома 

угодами про операцiйну оренду; 

  

Нестабiльне фiнансово-економiчне становище в країнi, вiдсутнiсть судового захисту суб`єктiв 

пiдприємництва, нестабiльне та суперечливе законодавство у сферi податкiв, економiки та 

фiнансiв. 

  

Штрафи та компенсацiї у звiтному перiодi не виплачувались.. 

  

Доходи вiд здавання в оренду власного майна, дивiденди вiд участi в заснованому пiдприємствi 

УАП ТОВ "Фiшер-Мукачево". 

  

Укладених, але ще не виконаних договорiв на пiдприємствi - немає. 

  

Iнформацiя вiдсутня. 

  

Дослiдження та розробки не проводились 

  

Судовi справи щодо ПАТ i ПАТ щодо iнших cуб`єктiв - вiдсутнi. 

  

Iнша iнформацiя вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
4943 4307 0 0 4943 4307 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 3869 3675 0 0 3869 3675 

транспортні засоби 114 60 0 0 114 60 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 960 572 0 0 960 572 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 4943 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4943 4307 0 0 4943 4307 

Опис Обмежень на використання майна ПАТ - немає. Станом на 31 грудня 2015 року по даних 

балансу рахується основних засобiв на суму 4307 тис. грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

48943 45352 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
493 493 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

493 493 

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними 

рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених 

рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: 

розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний 

капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 48450 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 48450 

тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 

Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 71 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 71 X X 

Опис: Станом на 31.12.2015 року простроченої та безнадiйної заборгованiстi - немає., 

пiдприємство не має непогашених кредитiв банкiв. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПП"Аудиторська 

фiрма"Бухгалтерiя i аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
38325074 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 90233, Україна, Закарпатська 

область, с. Яношi, Шевченко, 15  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4531 27.09.2012 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” 

за 2015 рiк 

Цей аудиторський висновок адресується: 

Керiвництву для подання нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

Керiвництву ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” 

Власникам цiнних паперiв ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” 

№ з/п 



ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА 

1 

Повне назва 

Публiчне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”  

2 

Код за ЄДРПОУ 

02924760 

3 

Мiсцезнаходження 

89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Iндустрiальна, 16 

4 

Дата реєстрацiї 

09.02.1995 р. 

5 

Дата внесення змiн до установчих документiв 

19.04. 2011 року № 13231050005000578 iз змiною назви на публiчне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна 

фабрика “ТИСА” 

6 

Основнi види дiяльностi 

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна ; 

Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв. н. в. i. у.;  

Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв  

7 

Кiлькiсть засновникiв 

Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення фонду Державного майна України. 

8 

Частка засновника у статутному капiталi 

0,00 

9 

Мiсцезнаходження засновника 

88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Собранецька,60, тел.3-71-93 

10 

Телефон 

03131(22162), 03131(22162) 

До перевiрки представленi наступнi документи: Статут товариства, головна книга за 2015 рiк, фiнансова звiтнiсть 

(баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв) за 2015 рiк, облiк руху 

основних фондiв, нарахування амортизацiйних вiдрахувань, журнали-ордера, накопичувальнi вiдомостi по окремих 

бухгалтерських рахунках, аналiз окремих бухгалтерських рахункiв. 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства товариство “Мукачiвська лижна фабрика 

“ТИСА”, (код ЄДРПОУ 02924760, мiсцезнадження: юридична адреса: 89600, Україна, Закарпатська область, м. 

Мукачеве, вул. Iндустрiальна, 16, фактична адреса: спiвпадає з юридичною дата державної реєстрацiї 09 лютого 1995 

року), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2015 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi 

результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу 

суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток..  

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи спецiального 

призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною 

концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора  

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 



ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi.  

Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є: 

Закон України “Про аудиторську дiяльнiсть” вiд 22.04.1993 року № 3125-ХII iз змiнами та доповненнями внесеними 

Законами України вiд 14.03.1995 року № 81/95-ВР, вiд 02.02.1996 року № 54/96-ВР; вiд 15.05.2003 р. № 762-IV, вiд 

24.06.2004 року № 1863-IV; вiд 06.07.05 року № 2738-IV; вiд 15.12.2005 р. № 3202-IV, вiд 19.01.2006 р. № 3370-IV; вiд 

14.09.06 року № N140-V; 

Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 

«Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення» , № 701 

«Модифiкацiя висновку незалежного аудитора», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», № 720 

«Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти»; 

Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України «Про затвердження положення щодо 

пiдготовки Аудиторських висновкiв, яка подаються до Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» вiд 19.12.2006 року № 1591, 

зареєстрованого в Мiн?юстi 05.02.2007 року; рiшення Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.01.2008 

року № 69.  

Рiшення НКЦПФРУ «Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих 

видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування )» 

вiд 08.10.2013 № 2187;  

Вимог Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» iз 

змiнами та доповненнями внесеними Законами України; 

Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України. 

Для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття фiнансової звiтностi аудитором виконанi наступнi 

процедури: 

Iнформацiї про вiдповiднiсть облiку активiв вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку; 

Iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; 

Iнформацiя про власний капiтал; 

Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства; 

Сплати Товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; 

Iнформацiї щодо обсягу фiнансового результату; 

Iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

Товариства та привести до значної змiни вартостi цiнних паперiв. 

Проведенi аудиторами процедури перевiрки не ставили мету проведення повної та суцiльної перевiрки системи 

внутрiшнього контролю для визначення всiх можливих недолiкiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:  

Аудитори не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї активiв ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” станом 

на кiнець 01 грудня 2015 року чи на iншу дату, (однак цю процедуру на пiдприємствi виконувала iнвентаризацiйна 

комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру згiдно МСА; наказ на проведення iнвентаризацiї № 5 вiд 19 листопада 2015 року) 

оскiльки ця дата передувала призначенню аудиторської перевiрки внаслiдок чого виникає обмеження у зв’язку з чим 

не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, 

вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому. 

Умовно-позитивна думка: 

Аудиторська фiрма, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», вважає, що фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015 р. та за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення. 

Прийнята полiтика бухгалтерського облiку та її незмiннiсть в основному вiдповiдає вимогам законодавчих та 

нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i в цiлому достовiрно вiдображає 

фактичне фiнансове становище на 31.12.2015 року по результатах операцiй за перiод з 01.01.2015 року до 31.12.2015 

року. 

Фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2015 року позитивний. 

Пояснювальний параграф 

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, незважаючи на 

стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємництва, iснує невизначенiсть щодо 

впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства. 

Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства. 

Додатком до цього звiту (висновку аудитора) є зведенi фiнансовi показники товариства, якi є невiд?ємною частиною 

даного звiту. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва 



Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи  

серiї ААВ № 224575; Мiсце проведення державної реєстрацiї: Берегiвська районна державна адмiнiстрацiя 

Закарпатської областi; Код за ЄДРПОУ 38325074; Дата проведення державної реєстрацiї 22.08.2012 року; Номер 

запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 309 102 0000 000769 

Мiсцезнаходження (КОАТУУ) 

90233, Україна, Закарпатська область, с. Яношi, Шевченко, 15 

Телефон, тел./факс 

050-291-5425 

Електронна адреса  

Web - сторiнка 

buhiaudit@mail.ru  

www.buh-audit.uz.ua 

Назва, номер, дата видачi та термi 

н дiї 

Свiдоцтво суб?єкта аудиторської дiяльностi № 4531 № 4531 вiд 27 вересня 2012 року термiн дiї до 27 вересня 2017 

року затвердженої рiшенням Аудиторської Палати України № 257/3 вiд 27.09.2012р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть 

системи контролю якостi № 502 вiд 30.10.2014 р. термiн дiї до 31.12.2019р. 

Основнi вiдомостi про аудиторiв, якi брали участь в аудиторськiй перевiрцi 

1 

Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора 

Попович Габрiєлла Йосипiвна, сертифiкат аудитора № 006918, вiд 26.04.2012 р. термiн дiї до 26.04.2017 року, Рiшення 

АПУ № 249/3 вiд 26.04.2012 р. 

Директор ПП АФ «Бухгалтерiя i Аудит» Г.Й.Попович 

Сертифiкат аудитора № 006918 

виданий рiшенням АПУ № 249/3 

вiд 26 квiтня 2012 року термiн дiї до 26 квiтня 2017 року. 

 

15 квiтня 2016 року. 

м.п.  

90233, Україна, Закарпатська область,  

Берегiвський район, с. Яношi, Шевченко, 15 

Телефон: 050-291-5425 

Е-mail: buhiaudit@mail.ru 

Веб-сторiнка: www.buh-audit.uz.ua 

ПП АФ «БУХГАЛТЕРIЯ I АУДИТ» 

Цей аудиторський звiт (висновок) складено в трьох оригiнальних примiрниках, з яких перший та другий примiрник 

отримано замовником 15 квiтня 2016 року, а третiй знаходиться в справах аудиторської фiрми ПП АФ «Бухгалтерiя i 

Аудит». 

Керiвник____________Рябич В.А. 

Головний бухгалтер _______________________Коцiбан С.М. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Дв Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Дв Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Дв Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  9 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Дв 

 

Дв 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Дв 

Інші (запишіть)  Дв 

 



Дв 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Дв 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Дв 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  Дв 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 
 

Інше (запишіть):  Дв 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Ні Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  



 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) Дв 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Дв 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Дв 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Дв 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Дв  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Дв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Дв  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Дв 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760 

Територія 
 

за КОАТУУ 2110400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 68.20 

Середня кількість 

працівників 
4 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
89600,Закарпатська 

обл.,м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16   

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3 2 0 

первісна вартість 1001 13 13 0 

накопичена амортизація 1002 10 11 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 4943 4307 0 

первісна вартість 1011 6182 6210 0 

знос 1012 1239 1903 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 19927 20213 0 

первісна вартість 1016 26035 27254 0 

знос 1017 6108 7041 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

2776 

 

2776 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 27650 27298 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

2 

 

14 

 

0 

з бюджетом 1135 196 8 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 17130 20170 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 394 1358 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 55 166 0 

Усього за розділом II 1195 17778 21716 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 45428 49014 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 493 493 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 32689 44736 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 123 123 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12047 3591 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 45352 48943 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 71 71 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 71 36 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 4 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 76 71 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 45428 49014 0 

 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Рябич В.А. 

Головний бухгалтер Коцiбан С.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4033 3444 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 2926 ) ( 4198 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1107 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 754 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 14 25 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 674 ) ( 648 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 359 ) ( 189 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

88 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 1566 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3540 13704 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 15 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

3628 

 

12123 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 37 76 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

3591 

 

12047 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3591 12047 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 837 2084 

Витрати на оплату праці 2505 373 293 

Відрахування на соціальні заходи 2510 134 112 

Амортизація 2515 1598 1573 

Інші операційні витрати 2520 1017 784 



Разом 2550 3959 4846 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 93840 93840 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 93840 93840 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 38.26726 128.378 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 38.26726 128.378 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Рябич В.А. 

Головний бухгалтер Коцiбан С.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

358 

 

4152 

Повернення податків і зборів 3005 211 190 

у тому числі податку на додану вартість 3006 211 190 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4481 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 9 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 13 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 238 ) 

 

( 2730 ) 

Праці 3105 ( 285 ) ( 253 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 134 ) ( 185 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1170 ) ( 490 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 79 ) ( 67 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 518 ) ( 423 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2545 ) ( 335 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 227 ) ( 212 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 464 146 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 500 1056 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 1200 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 500 -144 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 964 2 

Залишок коштів на початок року 3405 394 392 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1358 394 

 

Примітки Вiдсутнi 

Керівник Рябич В.А. 

Головний бухгалтер Коцiбан С.М. 



   
КОДИ 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 0 0 0 0 



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 



необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Рябич В.А. 

Головний бухгалтер Коцiбан С.М. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство ПАТ"Мукачiвська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 493 0 32689 123 12047 0 0 45352 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 493 0 32689 123 12047 0 0 45352 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 3591 0 0 3591 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 12047 0 -12047 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 12047 0 -8546 0 0 3591 

Залишок на 

кінець року 
4300 493 0 44736 123 3591 0 0 48943 

 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Рябич В.А. 

Головний бухгалтер Коцiбан С.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ЗВЕДЕНI ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”. 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ В ПIДПРИЄМСТВI 

Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України № 

996-ХIV вiд 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», iз змiнами 

та доповненнями внесеними до Закону України, затвердженими Мiжнародними стандартам 

бухгалтерського облiку та iншими нормативними документам з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку в Українi. Обрана облiкова полiтика обумовлена в Наказi «Про 

органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики» вiд 03.01.2014 р. № 1(далi по тексту – 

Наказ № 1), протягом звiтного перiоду була незмiнною. 

Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних 

бухгалтерського облiку Пiдприємством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно 

до Iнструкцiї про iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних 

цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженого Наказом МФУ вiд 

02.09.2014 р. № 879, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою КМУ вiд 

28.02.2000 р. № 419 та наказу по Пiдприємству про проведення щорiчної iнвентаризацiї вiд 

19.11.2015 р. № 5. 

Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складались та надавались до вiдповiдних 

державних органiв своєчасно. 

Об?єкт облiку 

Прийнятi способи та методи облiку 

Основнi засоби 

Вартiсний критерiй вiднесення до основних засобiв бiльше 2500 гривень 

Амортизацiя основних засобiв 

Метод амортизацiї — передбачений податковим законодавством (прямолiнiйний). Лiквiдацiйна 

вартiсть не розраховується та з метою амортизацiї приймається рiвне нулю. 

Запаси 

На дату балансу визначається за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї. 

Дебiторська заборгованiсть 

Пiсля первiсного визнання оцiнювати за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу 

ефективного вiдсотка. 

Забезпечення 

Визнавати забезпечення коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання вимагатиме 

вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму 

зобов’язання 

- Межа iстотностi встановлена у розмiрi 1000 грн. 

- Тривалiсть операцiйного циклу становить 1 рiк 

 

Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку: 

Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року складає 49014 тис. грн. 

Роздiл 1. Необоротнi активи – 27298 тис. грн., в тому числi основнi засоби: первiсна вартiсть – 

6210 тис. грн., залишкова вартiсть – 4307 тис. грн., знос – 1903 тис. грн., рiвень зносу досяг 30,64 

%. У товариствi також наявна iнвестицiйна нерухомiсть, яка станом на 31.12.2015 року складалася 

наступним чином: первiсна вартiсть — 27254 тис. грн., залишкова вартiсть — 20213 тис. грн., знос 

— 7041 тис. грн. Рiвень зношеностi складає 25,83%. 

За даними бухгалтерського облiку нематерiальнi активи станом на 31.12.2015 року становлять: 

первiсна вартiсть – 13 тис. грн., залишкова вартiсть –2 тис. грн., накопичена амортизацiя – 11 тис. 



грн., рiвень зносу досяг 84,61 %. 

Облiк основних засобiв в основному вiдповiдають критерiям визнання за МСБО 16 «Основнi 

засоби». 

. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у ПАТ станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi. Станом на 

31.12.2015 року на балансових рахунках пiдприємства фiнансових вкладень у статутнi капiтали 

iнших пiдприємств становлять –2776 тис. грн. 

Купiвля, продаж цiнних паперiв iнших пiдприємств за звiтний перiод не вiдбувалось. 

Роздiл 2. Оборотнi активи – 21716 тис. грн., в тому числi: дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом — 8 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами — 14 

тис. грн., дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв – 20170 тис. грн., iншi оборотнi активи 

— 166 тис. грн.  

Придбання запасiв ведеться по первiснiй вартостi, вибуття — за методом ФIФО. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 року в нацiональнiй валютi складали 1358 

тис. грн., що включають: 

Облiк запасiв проводився у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 «Запаси». 

Склад витрат та порядок розподiлу загальновиробничих витрат проведенi в основному у 

вiдповiдностi до вимог облiку витрат до МСБО 32 i МСБО 39. В товариствi облiк 

загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть 

розподiлу цих витрат вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi. 

Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог МСБО 32 i МСБО 39. 

Перевiрка правильностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась. 

Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства.  

Бухгалтерський облiк зобов’язань вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

Думка аудиторiв вiдносно зобов’язань товариства умовно – позитивна. 

Пасив Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року складає 49014 тис. грн. 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року складає – 48943 тис. грн., в тому числi: 

статутний капiтал – 493 тис. грн.; 

додатковий капiтал — 44736 тис. грн.. 

резервний капiтал –123 тис. грн.; 

нерозподiлений прибуток - 3591 тис. грн. 

Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2015 року вiдсутнi. 

Поточнi зобов'язання – 71 тис. грн. в тому числi: поточнi зобов'язання за розрахунками: з 

бюджетом -71 тис. грн., поточнi забезпечення станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi. Слiд 

вiдмiтити, що Товариством станом на 31 грудня 2014 року залишок резерву вiдпускних складало 4 

тис. грн., на протязi 2015 року створено резерву вiдпускних у сумi 32 тис. грн. i використано 36 

тис. грн. Залишок резерву вiдпускних станом на 31.12.2015 року по Товариству вiдсутнiй.  

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi i зi страхування станом на 31.12.2015 

року у Товариствi вiдсутня. 

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог МСБО 32 i МСБО 39. 

Данi синтетичного облiку зобов'язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства. 

Процентнi кредити та позики 

Станом на 31.12.2015 року наявнi довгостроковi зобов?язання у товариствi вiдсутнi. 

Сплата Статутного капiталу 

Статутний капiтал Товариства становить 492660 грн. (чотириста дев’яносто двi тисячi шiстсот 

шiстдесят гривень), який подiлений на 93840 (дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок) простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2015 року акцiї товариства 

подiленi мiж 683 акцiонерами, з них 682 фiзичнi особи та 1 – юридична. Державної частки у 

статутному капiталi товариство немає. 

Станом на 31.12.2015 року Статутний капiтал ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” 

сформовано повнiстю. 

Розподiл акцiй мiж акцiонерами наведено в таблицi: 

Акцiонери 

Частка в статутному капiталi 



Кiлькiсть акцiй 

Сума, грн 

Частка у стат. капiталi % 

ЮРИДИЧНI ОСОБИ 

Українсько-Австрiйське пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiшер-Мукачево" 86900 Україна Закарпатська д/н Мукачево 

Iндустрiальна,16 

78315 

411153,75 

83,46 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 

682 фiзичнi особи 

15525 

81506,25 

16,54 

Всього 

93840 

492660,00 

100% 

Всього 

93840 

492660,00 

100,00 

Думка аудитора вiдносно сплати Статутного капiталу - Статутний капiтал сплачений повнiстю. 

На думку аудиторiв статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно 

вiдображають iнформацiю про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року. 

Емiсiя власних цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилася. 

Зобов’язання з виплат працiвникам 

Станом на 31.12.2015 року заборгованiсть по виплатi заробiтної плати та розрахункiв зi 

страхування вiдсутнi. 

ОПЕРАЦIЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ 

Пов’язаною стороною з ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” є Українсько-Австрiйське 

пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Фiшер-Мукачево". ПАТ здає в оренду майно, а також має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у 

статутний капiтал цього товариства у сумi 2776 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 

Фiнансовi результати по наслiдках господарської дiяльностi визначенi у вiдповiдностi до вимог 

Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування». 

Перевiркою пiдтверджується, що по наслiдках господарської дiяльностi ПАТ за 2015 рiк отримало 

3591 тис. грн. прибутку. З наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2015 року нерозподiлений 

прибуток досяг 3591 тис. грн., що пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. 

На протязi 2015 року основний дохiд був одержаний вiд доходiв вiд реалiзацiї — 4033 тис. грн., 

iнших фiнансових доходiв — 3540 тис. грн. i iнших операцiйних доходiв у сумi 14 тис. грн.  

Облiк доходiв вiдповiдає МСБО 18 «Доход». За 2015 р. за даними бухгалтерського облiку 

отримано загальний дохiд у сумi 7587 тис. грн. (без урахування ПДВ), i понесенi витрати у сумi 

3996 тис. грн., у тому числi вiд: 

У наступнiй таблицi наведено розрахунок чистого прибутку по товариству: 

Показники звiту про прибутки i збитки 

Код рядка 

Всього по статтi 

Виручка 

2000 



4033 

Iншi операцiйнi доходи 

2120 

14 

iншi фiнансовi доходи 

2220 

3540 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

2050 

(2926) 

Адмiнiстративнi витрати 

2130 

(674) 

Iншi операцiйнi витрати 

2180 

(359) 

Iншi витрати 

2270 

(-) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 

2300 

(37) 

 

Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 р. Пiдприємством 

отримано прибуток у сумi 3591 тис. грн., який визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого 

законодавства України.  

Думка аудиторiв щодо визначення обсягу фiнансового результату позитивна. 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 

Станом на 31.12.2015 року чистi активи ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” складають 

Рядок 

Назва 

Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн. 

1.  

АКТИВИ 

1.2 

Необоротнi активи 

27298 

1.3 

оборотнi активи 

21716 

1.6 

Усього активи 

49014 

2 

. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

2.1 

Поточнi зобов'язання 

71 

Усього зобов'язань 

71 

3 

ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.6 - рядок 2.5) 

48943 



4 

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 

493 

4.1 

Неоплачений капiтал 

- 

5 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним капiталом 

48450 

Таким чином, станом на 31.12.2015 року чистi активи ПАТ «Мукачiвська лижна фабрика «Тиса» 

дорiвнюють 48943 тис. грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу Товариства на 48450тис. грн., 

тобто на суму нерозподiленого прибутку i додаткового капiталу Товариства.  

Товариством по пiдсумках 2015 року витриманi вимоги законодавства вiдповiдностi вартостi 

чистих активiв та власного капiталу.  

Думка аудитора вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства умовно – позитивна.  

Дотримання вимог лiквiдностi . 

Фiнансовий стан пiдприємства характеризується наступними показниками платоспроможностi та 

фiнансової стабiльностi: 

Показники фiнансового стану ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” 

№ п/п 

Показники 

Значення показника станом на 

Норматив 

 

На 31.12.2014 р. 

На 31.12.2015 р. 

I. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 

1. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 

394 

------ = 5,184 

76 

1358 

------ = 19,127 

71 

 

0,25-0,5 

2. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 

 

17778 

------ = 233,921 

76 

21716 

------ = 305,859 

71 

1,0-2,0 

II. Аналiз фiнансової стiйкостi пiдприємства 

3. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 

45352 

------ = 596,736 

76 



48943 

------ = 689,338 

71 

0,25-0,5 

4. 

Коефiцiєнт структури капiталу 

76 

------ = 0,002 

45428 

71 

------ = 0,00144 

49014 

0,5-1,0 

5. 

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 

17778-76 

------ = 232,921 

76 

21716-71 

------ = 304,859 

71 

Бiльше 0,1 

III. Аналiз рентабельностi 

6. 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 

Ряд.2350 ф.2 

К рент. Акт..=--------------- 

(ряд.1300гр.3+ряд.1300гр.4Ф.1)/2 

12047 

------ = 0,306 

39417 

3591 

------ = 0,076 

47221 

Збiль-шення 

Коефiцiєнти абсолютної 19,127 лiквiдностi свiдчить про достатнiсть коштiв на розрахунковому 

рахунку для своєчасного погашення корострокових поточних зобов’язань на кiнець року. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 305,859 пiдтверджує достатнiсть оборотних коштiв необхiдних з 

метою погашення кредиторської короткострокової заборгованостi за рахунок накопичення коштiв 

i вкладення їх на депозитнi рахунки. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 689,338 при нормативi 0,25-0,5 свiдчить про незалежнiсть 

товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування господарської дiяльностi. Коефiцiєнт структури 

капiталу 0,00144 свiдчить про достатнiй рiвень забезпечення товариства власними оборотними 

засобами i незалежнiсть вiд залученого капiталу. Тому що наявний власний капiтал значно 

бiльший за наявнi поточнi зобов?язання, якi визначилась станом на 31.12.2015 року. 

Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами 304,859 при нормi бiльше 0,1 свiдчить про 

те, що станом на 31.12.2015 Товариство забезпечене власними оборотними засобами. 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,076 показує спiввiдношення фiнансового результату вiд 

господарської дiяльностi до активiв товариства. Пiдсумки госпдiяльностi свiдчать про 

рентабельнiсть використання активiв .  

Думка аудитора, що таке положення забезпечує фiнансову незалежнiсть ПАТ i зменшує ризик 

кредиторiв по вiдношенню по довгострокових, так i по поточних зобов’язаннях . 

У порiвняннi з 2014 роком у товариствi вiдбулись незначнi покращення, про що свiдчать 



коефiцiєнти загальної та абсолютної лiквiдностi та покриття зобов'язань власним капiталом. 

Iпотечне покриття iпотечних облiгацiй 

На протязi 2015 року iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. 

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України 

Товариство у 2015 роцi не проводило випуск цiнних паперiв.  

Стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами. 

У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 

514-VI (роздiл IV ст.20 п.2), загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2009 вiд 23 квiтня 2019 

року) прийнято рiшення про переведення випуску акцiй товариства в бездокументарну форму. 

Вибрано: 

- депозитарiй - кореспондент : ПАТ „ Нацiональний депозитарiй України”, м.Київ, 04071, вул. 

Нижнiй Вал, 17/8 

- зберiгач – ТОВ “Прибуток-Плюс ”, яке розташоване за адресою: м. Київ, 01033 вул. 

Саксаганського, 53/80. 

Активи недержавних пенсiйних фондiв 

Вiдсутнi активи недержавних пенсiйних фондiв. 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та 

вартiсть цiнних паперiв товариства. 

Протягом 2015 року в товариствi не вiдбулись дiї, якi визначенi ст. 41 ЗУ «Про цiннi папери та 

фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року за № 3480-IV зi змiнами та доповненнями.  

Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та 

iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою 

звiтнiстю 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Виконання значних правочинiв 

В ходi аудиту встановлено, що за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року вчинення значних 

правочинiв (на суму десять i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) не здiйснювалося. 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi». 

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв, тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу 

увагу. 

На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал 

компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 

Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених «Вимогами до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 

позики)» затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 08.10.2013 року № 2187: 

Метою виконання процедур щодо корпоративного управлiння, вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 

1) Вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про 

акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 

2) Вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя 

про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства, який складається 

згiдно до Вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

05.02.2007 № 97/13364. 

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства “Мукачiвська 

лижна фабрика “ТИСА” здiйснюється вiдповiдно до: 

* Статуту, затвердженого 15.04.2011р. 

* Рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 22 вiд 16.04.2015 року). 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 



корпоративного управлiння: 

Вищий орган Товариства — загальнi збори акцiонерiв; 

Рада товариства — Наглядова Рада; 

Одноособовий виконавчий орган —директор ; 

Ревiзiйна комiсiя. 

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного 

товариства. 

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про 

акцiонернi товариства» — до 30 квiтня. 

Протягом звiтного року директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, вiдповiдно до 

Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 

1) Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 

2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, 

складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364. 

 

Директор ПП АФ «Бухгалтерiя i Аудит» Г.Й.Попович 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


