	12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Придбання нерухомості та земельної ділянки за адресою: Закарпатська область, м.Берегово,вул.Фабрична,53
Інформація про організаційну структуру емітента
Дочірні підприємства,філії та інші відокремлені підрозділи ПАТ - відсутні
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб - відсутні.
Опис обраної облікової політики
Згідно із Законом України від 16.07.99 року №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні" і відповідно до Положень (стандартів ) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних 
принципів, методів і процедур , що використовуються для складання і подання фінансової звітності,
ВСТАНОВИТИ:
1. Забезпечити незмінність правил, якими слід керуватися при вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських 
операцій на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
2.   При веденні бухгалтерського обліку дотримуватися основних принципів , сформованих у П(С)БО 1.
3.   Установити кордон істотності в розмірі 0,1 тис.грн.
4.   Активи і зобов'язання відображати в балансі тільки тоді, коли існує ймовірність надходження або вибуття 
майбутніх економічних вигід та  їх оцінка може бути достовірно визначена.
5.   Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами:
1)   права користування майном;
2)   права на знаки для товарів і послуг;
3)   права на об'єкти промислової власності;
4)   інші нематеріальні активи.
При зарахуванні на баланс ОЗ та нематеріальних активів оцінювати їх за собівартістю відповідно до П(С)БО 8 , 
за кожним об`єктом ОЗ, нематеріальним активом визначати термін корисного використання. Ліквідаційну 
вартість  прирівняти до нуля. 
Амортизацію нематеріальних активів усіх груп та основних засобів підприємства нараховувати прямолінійним 
методом. 
У кінці звітного року переглядати:
- терміни використання ОЗ та нематеріальних активів; 
- оцінку ОЗ та нематеріальних активів.
У випадку якщо очікувані в майбутньому чисті потоки грошових коштів від використання конкретного 
нематеріального активу та об`єкту ОЗ зменшаться , термін його використання і метод амортизації змінити.
У випадку якщо балансова вартість будь-якого об`єкта ОЗ або нематеріального активу істотно відрізняється 
від його справедливої вартості на дату балансу, переоцінити такий актив до справедливої вартості.
Встановити метод обліку нерумого майна,що обліковується за первісною вартістю,зменшеною на суму 
нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення.
6. Відстрочені податкові активи визнавати в тому випадку , якщо податок на прибуток, визначений відповідно 
до облікової політики підприємства, менший від суми податку на прибуток, визначеного згідно із чинним 
законодавством, а відстрочені податкові зобов'язання-тоді, коли податок на прибуток, визначений відповідно до
 чинного законодавства, менший від суми податку на прибуток, нарахованого згідно з обліковою політикою 
підприємства.
7.  Одиницею запасів у цілях бухгалтерського обліку вважати вид запасів. Придбані (отримані) запаси 
зараховувати на баланс за собівартістю, визначеною
відповідно до П(С)БО 9.
Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, визначати згідно з П(С)БО 16.
У балансі відображати запаси за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

На підприємстві прийняти періодичну систему обліку запасів.
На дату балансу проводити інвентаризацію запасів, оцінюючи їх вибуття за методом ФІФО.
8.  Дебіторську заборгованість за продукцію і товари відображати в балансі за чистою реалізаційною вартістю 
на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням 
резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за продукцію і товари встановити в розмірі 4 % від 
загальної суми такої заборгованості.
9.  Резерви майбутніх витрат і платежів (на гарантійне обслуговування, відпустки, виплати щорічної 
винагороди за вислугу років та ін.) не створювати по причині мізерних показників вищевказаних категорій 
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витрат та платежів.
10.  До складу доходів майбутніх періодів включати суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, 
які будуть визначені в наступних звітних періодах.
11. Дохід визнавати на дату відвантаження продукції, надання послуг та оцінювати відповідно до П(С)БО 15.
12. Витрати відображати в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про 
фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.
До виробничої собівартості продукції включати: прямі витрати,загальновиробничі витрати. 
 До собівартості реалізованої продукції включати:
- виробничу собівартість продукції, яка була реалізована у звітному періоді; 
- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; 
- наднормативні виробничі витрати. 
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції 
(адміністративні витрати, витрати на збут продукції та ін.), кваліфікувати відповідно до П(С)БО 16.
Названі витрати вважати витратами періоду і відображати у Звіті про фінансові результати.
13. При прийнятті відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що регулюють інші сфери 
діяльності підприємства, до цього наказу можуть вноситися зміни і доповнень.
Текст аудиторського висновку
                                                              
                                                                                                ТАНЧУК  
                                                                                         Василь Петрович 
                                                                                ПРИВАТНИЙ  АУДИТОР

Україна, 88017 , м. Ужгород 
вул. Собранецька, 132,      кв. 5 
телефакс  61-36-35 
E-Mail: tanchuk23@mail.ru 	п/р    2605601274111в Закарпатському відділенні 
Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" 
МФО 325365 
КОД  1938103772
Здійснює  діяльність  згідно свідоцтва  про  внесення  в  Реєстр
суб’єктів    аудиторської  діяльності      №  3172

       
                                                                        АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК   
                                                                           (Звіт  незалежного аудитора)
                                                                           щодо      фінансової     звітності  
                                                       публічного акціонерного  товариства   "Мукачівська
                                                лижна  фабрика  “ТИСА"  станом  на  31  грудня  2011 року

    Приватний аудитор Танчук Василь Петрович на  підставі  контракту № 1/2012-А    від 15 січня 2012 року 
здійснив  аудиторську перевірку  фінансової   звітності  публічного акціонерного товариства   "Мукачівська  
лижна  фабрика  “ТИСА", яке   розташовано   за   адресою: 89600,  Україна, Закарпатська  область,  м. 
Мукачеве,  вул.  Індустріальна,  16,  КОД   ЄДРПОУ 02924760. 
      Статут АТЗТ  “Мукачівська  лижна  фабрика  “ТИСА”   зареєстровано  розпорядженням  Мукачівського  
міськвиконкому №50/02-5 від 09.02.1995р. із   змінами   до установчих документів,  зареєстрованими  
розпорядженнями  Виконкому  міської  Ради  м. Мукачева  за  №  68 від  04.02.1997р., за  №  472  від  
08.07.1998 р.  та   за  №  208   від  18.06.2002 р., 29 січня 2004 року за № 04033743100011195, № 
13231050001000018. Нова редакція Статуту  із зміною  назви на публічне акціонерне товариство “Мукачівська
  лижна  фабрика  “ТИСА” зареєстрована 19 квітня 2011 року державним реєстратором за № 
13231050005000518.

                                Основний   вид  діяльності:
-  здавання в оренду власного нерухомого майна   (70.20.0).
      Перевірка  проводилась  з  15 січня по 2 лютого  2012 року по даних:
- “Балансу ”;
- “Звіту  про  фінансові    результати ”;	2011 р. 	© SMA	02924760
- “Звіту   про  рух  грошових  коштів ”;
- “Звіту  про  власний  капітал “;
- “Приміток  до  річної  фінансової  звітності ” за 2011 рік.
        Аудиторську   перевірку проведено   відповідно  до  Міжнародних  стандартів  аудиту (Стандарт  700: 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація  думки  у звіті  
незалежного  аудитора ”, 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", та інших стандартів,  що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також Вимог   до 
аудиторського висновку при розкритті   інформації емітентами цінних паперів  (крім емітентів облігацій 
місцевої позики), затвердженого рішенням ДКЦПФР України від 29.09.2011 N 1360 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096. 
     Ці   стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту  для отримання  достатнього  рівня  впевненості  в  тому,  що фінансова звітність  не  містить 
 суттєвих  викривлень.
    Аудиторська  перевірка  включала  вивчення  (шляхом  тестування)  доказів,  які  підтверджують  суми і 
розкриття  інформації  у  фінансових  звітах  підприємства. Аудиторська   перевірка  включала   також   оцінку 
  застосованих  принципів  бухгалтерського обліку  й  суттєвих  попередніх оцінок, здійснених  управлінським  
персоналом, а також   оцінку  загального подання фінансових  звітів.  
     При  проведені  перевірки  аудитор  керувався  Цивільним  та  Господарським Кодексами  України,  
Законами   України  “Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні ”, “Про  акціонерні  
товариства ”,  “Про  аудиторську  діяльність ”   та  іншими  законодавчими  актами  у  сфері господарської 
діяльності і оподаткування,  національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  П(С)БО, 
Міжнародними  стандартами фінансової звітності,  Міжнародними  стандартами  аудиту.    
      Відповідальність  за   стан  бухгалтерського  обліку  та  складання   фінансової    звітності  несе 

управлінський персонал товариства - директор пан Рябич  Василь  Андрійович   та   головний   бухгалтер   пан 
  Ковальчук  Володимир  Миколайович.  Приватний аудитор Танчук Василь Петрович  несе   відповідальність 
за  висловлення думки щодо цих фінансових  звітів  на підставі проведеної  перевірки  у  відповідності  з  
загальноприйнятими  нормами  закону   України   “Про   аудиторську   діяльність ”.                                              
  
     Аудитор  вважає,   що   проведена    аудиторська   перевірка  є достатньо вагомою підставою для прийняття 
 обґрунтованого  рішення  щодо  ведення  бухгалтерського  обліку  та  складання  звітності,  а  також  дає  
обґрунтовану  підставу  для   висловлення   своєї   думки.
                                                                               
                                                                      Стан  бухгалтерського   обліку.
   Облікова політика по підприємству  визначена  наказом  № 1 від 03.01.2011 р. із змінами згідно наказу № 5 від
 31.03.2011 р. та № 14 від 01.10.2011р.  та  була  незмінною  на  протязі  всього  періоду,  що  перевірявся.  
Облік  ведеться  по  журнально-ордерній  системі  відповідно  до  Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій  та  Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затверджених   Наказом   Міністерства  фінансів України  від 30 листопада 1999 року
 N 291  зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  21 грудня 1999 р. за  N 892/4185  із змінами 
внесеними наказами N 1012  від 09.12.2002, N  671 від 12.12.2003, N від 24.09.2004     N 717  від 20.10.2005, N 
1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006, N 353  від 05.03.2008,  N 1238від 14.10.2008, N 664 від 31.05.2011 N
 1591 від 09.12.2011 за  допомогою  комп’ютера по програмі „Інфо – Бухгалтер”.  Організація бухгалтерського 
обліку в  достатній   мірі   відповідає вимогам  П(С)БО N 1 та інших нормативних документів з  цих  питань. 
    Річна   інвентаризація за 2011  рік проведена  відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 
11 серпня 1994 року N 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  26 серпня 1994 р. за N 202/412 
Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів і документів та розрахунків  (із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства 
фінансів України  від 5 грудня 1997 року N 268, від 26 травня 2000 року N 115,  N 268   від 05.12.97 ,   N 115  
 від 26.05.2000 ,  N 731 від 22.11.2004 ,  N 353  від 05.03.2008 ,  N 832 ) від 05.08.2010 ,  N 1116  від 08.09.2011. 

    Внаслідок  того,  що  аудитор не  брав  участі  в  її  проведенні,  оцінка   достовірності   робиться  лише  з  
наявних  документів.
    Фінансова  звітність  складається та подається своєчасно відповідно до вимог “Порядку  подання  фінансової 
 звітності ”,  затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28  лютого  2000 р.  № 419 із 
змінам внесеними згідно з Постановами КМ  N 1543 від 12.10.2000,  N 1777  від 31.12.2004, N  384 від 
26.05.2005, N  601  від 27.04.2006,  N 1047  від 30.09.2009, N  879 від 29.09.2010, N  433 від 20.04.2011, N  968 
від 07.09.2011,  N 1223 від 30.11.2011.
    Аудитор вважає за можливе висловити не модифіковану думку стосовно фінансової звітності в тому, що 
вона  не  містить  помилок  і   дає   об’єктивне  та  неупереджене  уявлення  про  неї  в  усіх  суттєвих  аспектах    
по  якій  зроблено  аудит,  та  на  підставі  якої  вона  була  складена відповідно до застосовної концептуальної  
основи фінансової звітності. 
                                    
                                       Облік   основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних
                                                      матеріальних активів та їх зносу (амортизації).
     Аналітичний   та синтетичний  облік   основних засобів в  цілому  відповідає вимогам  П(С)БО N 7 "Основні 
засоби".
     Відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, 
ремонту, модернізації та переоцінки основних  засобів   повністю відповідає  вимогам П(С)БО N 7 "Основні 
засоби".
     Амортизація  основних  засобів  нараховувався  за І квартал 2011 року  у  відповідності  до  Закону  
України  від  28.12.94 р. №  334 \94-ВР  “ Про  оподаткування  прибутку  підприємств  “  у  редакції  Закону  
України  від  22.05.97 р.  № 283\97-ВР  ( зі  змінами  і  доповненнями ) у подальшому відповідно до 
Податкового кодексу України . розділ ІІІ Податок на прибуток підприємств.
    Склад  нематеріальних  активів,  достовірність і повнота їх оцінки відповідно до П(С)БО N 8  "Нематеріальні  
 активи"   ведеться  правильно  так  само  як  і відображення в обліку зносу (амортизації) нематеріальних 
активів.   
   Станом  на  31  грудня   2011 року  по  даних  балансу  рахується  нематеріальних активів  на  суму  10152 
грн.
   Активи  підприємства,  відповідно  до  його  облікової  політики,  визначені  та  оцінені  правильно.
         
                                                         Облік  фінансових інвестицій.
   Станом на 31.12.2011  року      підприємство  має  довгострокові   фінансові  інвестиції   в  сумі  2776204,51 
грн.,  які є внеском  до  Статутного капіталу Українсько-австрійського підприємства з іноземними інвестиціями 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Фішер – Мукачево ". Внески здійснені у  негрошовій  
формі,  а  саме:  будівлями, спорудами, обладнанням, іншими матеріальними цінностями.  	2011 р. 	© SMA	02924760
    Від володіння  корпоративними правами у 2011 році надійшло дивідендів у сумі  6775103  грн.

                                                 Облік  оборотних  активів  та  розрахунків.
    Облік   запасів в  певній   мірі  відповідає  порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів згідно  
П(С)БО N 9 "Запаси" та  забезпечує  незмінність  визначення методів оцінки вибуття запасів протягом звітного 
періоду,  а  також  правильність оцінки запасів на дату балансу згідно з прийнятою на підприємстві обліковою   
політикою. 
   Станом  на  31  грудня  2011 року  по  даних  балансу   загальна  сума  дебіторської  заборгованості  складала 
 3   тис. грн.,   з   них:
   -  інша  поточна  дебіторська  заборгованість  -  3  тис.  грн. 
 За 2011 рік дебіторська заборгованість зменшилась на 6 тис. грн.
   Облік  розрахунків ведеться   відповідно  до  Інструкції  про  безготівкові  розрахунки  в  Україні  в  
національній  валюті,  затвердженої  постановою  Правління  НБУ  від  21.01.2004 р. №  22 (зі змінами та 
доповненнями).
    Ведення  касових  розрахунків  відповідає  вимогам  Положення про ведення касових операцій у національній
 валюті в Україні,   затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (із змінами та 
доповненнями).
    Записи  в  реєстрах  синтетичного  обліку   відповідають   даним  аналітичного  обліку.  Фактичні  залишки  
коштів  на  рахунках  в  банках  та  касі  відповідають   даним   бухгалтерського  обліку  та  звітності. 

                                                                         Витрати виробництва та обігу.
    Витрати виробництва та обігу обліковуються  у  відповідності   до  вимог  П(С)БО N 16 "Витрати" .
    Податковий облік валових витрат за І квартал 2011 року вівся  у  відповідності  до  Закону  України  від  
28.12.94 р. №  334 \94-ВР  “ Про  оподаткування  прибутку  підприємств  “  у  редакції  Закону  України  від  
22.05.97 р.  № 283\97-ВР  ( зі  змінами  і  доповненнями ) у подальшому відповідно до Податкового кодексу 
України . розділ ІІІ Податок на прибуток підприємств.

                                                                               Облік  зобов’язань.
 Визнання, облік та оцінка зобов'язань  в цілому    відповідають  вимогам   П(С)БО N 11 "Зобов'язання".    
Облік   та   відображення в балансі  поточних зобов'язань  зроблено правильно.  
 Станом   на  31   грудня  2011  року  підприємство  не має непогашені  кредити  банків.

                                                                        Вартість  чистих  активів.
     Вартість  чистих  активів  товариства становить 18624  тис. грн.  та  відповідає  вимогам  чинного 
законодавства,  зокрема    статті  155  “Статутний  капітал  акціонерного  товариства ”  Цивільного кодексу 
України, п.3,  а  також  рішенню  ДКЦПФР   від 17.11.2004 р.   № 485  Про   схвалення  Методичних 
рекомендації    щодо     визначення  вартості чистих активів.  За  звітний  період  чисті  активи  товариства  
зросли  на 6599 тис. грн. 


                                                                 Виконання значних правочинів.
      У квітні 2011 р. товариством здійснено значний правочин по придбання нерухомості – будівлі за адресою м.
 Берегово, вул.. Фабрична, 53 на суму 6614251 грн. Цей правочин здійснено у відповідності  законодавства 
України, за рішенням наглядової ради (протокол № 27 від 16.03.2011 р.) відповідно до діючого у той час 
статуту АТЗТ  “Мукачівська  лижна  фабрика  “ТИСА”.

                                                                  Стан корпоративного управління.
       Стан  корпоративного  управління,  у  тому числі стану внутрішнього аудиту відповідає Закону України  
"Про  акціонерні товариства".  Функції  внутрішнього аудиту виконує ревізійна комісія у складі трьох членів. 
Засідання керівних органів товариства проводяться своєчасно,  їх рішення не суперечать чинному 
законодавству.

                                                 Власний   капітал,  його структура   та   призначення.
 Власний  капітал  визначений  правильно  і  адекватно   відображений  у фінансовій  звітності.
  Станом на 1 січня 2012  року проголошений  Статутний капітал  ПАТ  “Мукачівська  лижна  фабрика  
“ТИСА”   складає - 492660  грн. (чотириста  дев’яносто  дві  тисячі  шістсот  шістдесят),  який  розподілений  на
  93840 шт.  (дев’яносто  три  тисячі  вісімсот  сорок)  простих іменних  акцій  номінальною   вартістю  5,25  грн. 
  кожна.  Державної  частки  у  статутному  капіталі  товариство  немає.
   Свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  від  04.06.2010 р.  реєстраційний  №  06/07/1/10,  видане  
Закарпатським  територіальним  управлінням  Державної  комісії з  цінних  та  фондового  ринку.
   Розмір  статутного  капіталу  відповідає  установчим  документам,  зареєстрованим  виконавчим комітетом 
Мукачівської міської Ради 19 квітня 2011 року за № 13231050005000518.   Емісія власних цінних паперів у 
звітному періоді не проводилася.
   Аналітичний облік  по  рахунку 40 "Статутний капітал"  ведеться  правильно.  
   Додатковий    капітал  відображено  вірно. У 2011 році товариство збільшило додатковий капітал на 
12253540,06  грн. за рахунок нерозподіленого прибутку.                        
   Станом  на 1 січня 2011 року резервний капітал сформований повністю та становить 123,2 тис. грн..
   За  2011 рік  товариство  одержало  6599  тис. грн.  прибутків.   
     Аудитор вважає, що  фінансова звітність  ПАТ  “Мукачівська  лижна  фабрика  “ТИСА”  “Баланс ”, “Звіт  
про  фінансові    результати за 2011 рік ”, “Звіт   про  рух  грошових  коштів за 2011 рік ”, “Звіт  про  власний  
капітал “, “Примітки  до  річної  фінансової  звітності за 2011 рік “ - не  містять  помилок, відповідають одна 
одній   і   дають   об’єктивне  та  неупереджене  уявлення  про  неї  в  усіх  суттєвих  аспектах    по  якій  
зроблено  аудит,  та  на  підставі  якої  вона  була  складена відповідно до застосовної концептуальної  основи 
фінансової звітності. 

   Приватний аудитор Танчук Василь Петрович  ідентифікаційний  код  1938103772,  зареєстрований  
Ужгородським  міськвиконкомом,  свідоцтво про державну  реєстрацію  №  0076147  від  24  березня  2003 
року, здійснює діяльність згідно свідоцтва  про  внесення  в  Реєстр  суб’єктів  аудиторської  діяльності  
приватного  аудитора   Танчука  Василя  Петровича  №  3172,  рішення    Аудиторської  палати  України     від 
 26.03.2008 року   № 188/3  (чинне  до  28  березня  2013 року), сертифікат  аудитора  Серія  А  № 003171  
(чинний  до  26  червня  2016 року) . 
  
         Адреса: Ужгородський район, с. Концово,  вул.. І. Туряниці,14.   
          Контракт  № 1/2012-А  від   15 січня 2012 року.    
          Аудиторська перевірка  проводилась  з  15 січня  по 2 лютого  2012  року.
          Телефон  0503721118.

Приватний   аудитор                                                                         Василь Танчук
02 лютого 2012 року
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Інформація про основні види продукції або послуг
Надання послуг оренди власного рухомого та нерухомого майна.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Придбано: земельні ділянки на суму - 2.795667грн., будинки та споруди (включаючи поточний,капітальний 
ремонт, реконструкцію та будівництво ОЗ) на суму - 10.663849грн., обладнання,інструменти ,приладдя та 
інвентар на суму - 328671грн., нематеріальні активи на суму - 2254грн.
Списано ОЗ в зв`язку із моральним та фізичним зносом: будинки та споруди на суму - 8759грн., обладнання на 
суму - 192814грн., транспортні засоби на суму - 16836грн., інструменти,приладдя та інвентар на суму - 
34993грн., нематеріальні активи на суму - 185грн.
Інформація про основні засоби емітента
Станом на 31 Грудня 2011 року основні засоби ПАТ (включаючи інвестиційну нерухомість) складають: 
земельні ділянки - 3.502645грн., будинки та споруди - 16.071240грн., транспортні засоби - 112182грн., 
інструменти,приладдя та інвентар - 489962грн., нематеріальні активи - 10152грн..
Залишкова (балансова) вартість ОЗ станом на 31 Грудня 2011 року складає - 16.052508грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Нестабільне фінансово-економічне становище в країні, жорстоко-абсурдна фіскальна система справляння 
податків та платежів (135 видів!?), відсутність судового захисту суб`єктів підприємництва, нестабільне та 
суперечливе законодавство у сфері податків, економіки та фінансів.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Санкції ПАТ"Закарпаттяобленерго" за переліміт витрат електроенергії по об`єктам ОЗ в м.Берегово - 43грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Доходи від здавання в оренду власного майна,  дивіденди від участі в заснованому підприємстві УАП ТОВ 
"Фішер-Мукачево".
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Укладених, але ще не виконаних договорів на підприємстві - немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Реконструкція придбаних об`єктів ОЗ в м.Берегово і як наслідок - збільшення щомісячної орендної плати за 
них.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Дослідження та розробки на підприємстві не проводяться. Немає потреби.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Судові справи щодо ПАТ і ПАТ щодо інших cуб`єктів - відсутні.
Інша інформація
Інша інформація - відсутня.
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