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	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
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Попович Юрiй Юрiйович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Тара"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05452793
4. Місцезнаходження: 90400, Україна, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, Вокзальна,17
5. Міжміський код, телефон та факс: 0314255181, 
6. Адреса електронної пошти: info@tara.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Рiшення № 7
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.tara.pat.ua
26.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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 станом на кінець звітного року

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
В 1. "Основнi вiдомостi про емiтента" вiдсутнi данi про рахунок у iноземнiй валютi - пiдприємство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi.
 В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про:
 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - оскiльки товариство не здiйснює дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню;
  4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. - оскiльки така посада вiдсутня в акцiонерному товариствi.
 5. Iнформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище i тому договiр з рейтинговим агентством не укладався; 
6.Товариство не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства - iнформацiя вiдсутня.
7. Товариство не брало участi нi як Позивач нi як Вiдповiдач у судових справах - iнформацiя вiдсутня.
10. Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовується.
 11.Звiт керiвника( звiт управлiння) в частинiзвiт про корпоративне управлiння не мiстить аудитерського висновку так як Товариство не заключило договору з аудитором через брак часу.
 13.Iнформацiя про змiну акцiонерiв. яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, так як таких змiн у 2018 роцi не було.
 14 не було i змiни осiб. яким належать право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значеню пакета акцiй - iнформацiя вiдсутня. 
15.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не було. 
17.В " Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента- пiдприємство не має облiгацiй, 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариство не здiйснювало випуск жодних iнших цiнних паперiв та 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; 5) iнформацiя про забезпкчення забезпечення боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери не випускалися.6) iнформацiя про придбання  власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй товариство не здiйснювало протягом звiтного перiоду.
 18.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - цiльових облiгацiй товариство не випускало.
19. Працiвники емiтента не володiють iншими цiнними паперами крiм акцiй - iнформацiя вiдсутня.
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
23. Iнформацiя провиплату  дивiдендiв та iнших доходiв вiд цiнних паперiв не подається,  дивiденди та iншi доходи у звiтному перiодi не нараховувалися.
24. В "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" вiдсутня iнформацiя :3) iнформацiя про зобов'язання емiтента зобов''язання на кынець року сладають 0 грн. 4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня оскiльки за звiтний перiод товариство не отримувало виручки вiд реалiзацiї за основними видами дiяльностi, виручка отримана в основному вiд оренди.
26)27)28) Вiдсутня iнформацiя про Значнi правочини та Правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; Iнформацiя про осiб , заiнтересевоних у вчиненнi товриством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, так як вони не мали мiсце в дiяльностi емiтента.
 30) Аудиторський звiт незалежного аудитора вiдсутнiй. так як не подається приватними акцiонерними товариствами.
31) Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", бо емiтент не випускав борговi цiннi папери та не є поручителем.
33)Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
34) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
35) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та про iпотечнi цiннi папери не мiститься в рiчному звiтi так як така iнформацiя вiдсутня у звiтному роцi.
36.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
37.Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
38. 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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
39.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
40.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
41.Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
42.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
43.Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
44.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
45.Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Тара"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	ААА №036921
3. Дата проведення державної реєстрації
	20.09.1994
4. Територія (область)
	Закарпатська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	9472,05
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	25.91 - Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв
	25.92 - Виробництво легких металевих паковань
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Таскомбанк"
2) МФО банку
	339500
3) Поточний рахунок
	26007895040001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок
	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	ДП "Полiмет" Прат "Тара"
2) Організаційно-правова форма
	Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	31012310
4) Місцезнаходження
	90400, м. Хуст, вул. Вокзальна,17
5) Опис 
	Частка  Товариства у статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства складала 100 %.За рiшенням Наглядової ради товариства ( Протокол № 3 вiд 07.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення, шляхом лiквiдацiї ДП "Полiмет" Прат "Тара".  В листопадi 2018 року дiяльнiсть ДП "Полiмет" припинено.


17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№084-3Х-1-Е, 04.04.2018
НКЦПФР
штраф
Штраф оплачений згiдно доручення №84 вiд 27.04.2018.
Примітки:
д/в
2
№ 708-ЗХ-1-Е, 30.11.2018
НКЦПФР
штраф
сплачено 24.12.2018 р згiдно платiжного доручення №39
Примітки:
д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Загальна площа територiї пiдприємства становить 2,48 га. На територiї заводу розмiщенi:1. Адмiнiстративний корпус.2. Цех по виготовленню металевих заготовок.3. Цех для електрозварювальних робiт.4. Цех по виготовленню столярних виробiв.5. Цех по виговленню кришок для консервування.6. Цех по виготовленню виробiв з пластмас.7. Центральний склад.8. Котельня. Територiя заводу межує iз залiзнодорожною та автобусною станцiями м.Хуст, забезпечена пiд'їзними шляхами. На територiї заводу встановлений баштовий кран для проведення розвантажувальних робiт.
Так як Товариство не здiйснює виробничу дiяльнiсть. частину примiщень здає в оренду, вiдсутня необхiднiсть в розширенiй органiзацiйнiй структурi, органiзацiйних пiдроздiлах. На пiдприємствi працює 3 працiвникiв: Директор  - Головний бухгалтер( Лiнiйний керiвник) - бухгалтер (виконавець). Тобто на пiдприємствi дiє лiнiйна органiзацiйна структура. Змiн в органiзацiйнiй структурi  протягом бiльше нiж 5 рокiв не вiдбулося. У 2018 роцi Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про лiквiдацiю ДП "Полiмет" ПрАТ "Тара" в зв'язку з збитковiстю пiдприємства i вiдсутнiстю економiчних перспектив роботи.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiковово складу сладає 3 осiб. Позаштатних працiвникiв. працiвникiв якi працюють за сумiсництвом немає Всi працiвники працюють на умовах повного робочого часу. Фонд оплати працi у 2017 роцi- 121,5 тис грн., у 2018 роцi 128,2 тис грн. Фонд оплати працi у 2018 роцi збiльшився на 6,7 тис. грн.. Такi змiни зумовленi зростанням розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого державою. Працiвники пiдприємства протягом звiтного перiоду не проходили навчання по пiдвищенню рiвня квалiфiкацiї у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi в цьому.У 2017 рокi Директор ПрАТ "Тара" проходив навчання з охорони працi спецiалiсiв.



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент на належить до жодних об'єднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товаритсво не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями. пiдприємствами. установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" до затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства, яка регламентує методологiчнi принципи та засади ведення бухгалтерського облiку основних засобiв, нематерiальних активiв, довгострокових i короткострокових фiнансових iнвестицiй, запасiв, доходiв, дебiторської заборгованостi, а також короткострокових i довгострокових зобов'язань та власного капiталу затвердженi наказом "Про облiкову полiтику". Облiк основних засобiв Товариства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за прямолiнiйним методом. Облiк виробничих запасiв здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 <Запаси>. Для цiлей бухгалтерського облiку Товариства запаси включають: основнi i допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi.Залишки на рахунках, що пiдтверджують залишки сум зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання".Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється Товариством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 <Доходи вiд реалiзацiї>в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 <Доходи>.Облiк витрат на пiдприємствi здiйснюється згiдно ПСБО 16 "Витрати" та застосовує 9 клас Плану рахункiв.
Пiдприємсво складає фiнансову звiтнiсть згiдно ПСБО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
нажаль у звiтному роцi Товариство не здiйснювало виробництво за основними видами дiяльностi. Всю частку валового доходу Товариства займає дохiд вiд здачi в оренду примiщень та обладнання. Чистий дохiд склав 229,1 тис.грн.
Основними видами продукцiї, якi можна виготовляти на заводi є нестандартнене обладнання, бойлера, ящики для газових щотчикiв, рамки для огорожi, ворота металiчнi з калитками, кiоски, бочки для пального, iншi товари та металоконструкцiї. Основними видами дiяльностi в перспективi залишається виробництво сучасних таропакувальних матерiалiв i тари.
Пiдприємство збиткове. Дана галузь в областi не розвивається.
Керiвництво i надалi планує здавати примiщення в оренду. Експортом не займається.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Придбання або вiтчуження активiв за останнi 5 рокiв не вiдбувалися. Значних iнвестицiй. придбання не планується.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть основних засобiв ПрАТ "Тара" становить 2027,9 тис. грн. В т.ч.: 1. Будiвлi та споруди - 977,1 тис. грн 2. машини та обладнання - 935,6 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 115,2 тис.грн. Сума зносу вiдповiдно становить: 1. Будiвлi та споруди - 789 тис. грн 2. машини та обладнання - 924,6 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 114,8тис.грн. Загальна сума зносу становить - 1828,4 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 90,16%. Засоби використовуються на 60 %.
 У березнi 2011 року було проведено iнвентаризацiю основних засабiв, та встановлено термiни використання за групам. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року становила 199,5 тис. грн., в.т.ч: будiвлi споруди - 188,1 тис. грн. машини обладнання - 11 тис.грн. транспортнi засоби - 0,4 тис.грн. Термiн використання основних засобiв встановлено на кожний елемент окремо: на будiвлi споруди вiд 30 до 55 рокiв на машини i обладнання вiд 5 до 50 рокiв на транспортнi засоби вiд 26 до 30 рокiв.  Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом.Обладнання знаходяться у вiдповiдно обладнаних примiщеннях - цехах. У наступному звiтному перiодi Товарисво не планує капiтального бiдiiвництва, розширення чи удосконалення основних засобiв. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Вiдчуження та продаж ОЗ не вiдбувалося, суттєвi змiни у первiснiй вартостi вiдсутнi. Частина примiщен (складiв) здаються в оренду.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства вiдсутнiсть замовлень у  данiй сферi, що зумовлено кризою.;  наявнiсть альтернативних видiв продукцiї бiльш дешевих. та менштрудомiстких, нестача власних коштiв, високi цiни на сировину, матерiали, енергоносiї, постiйна динамiка зростання цiн, значнi податки в бюджет, залежнiсть вiд сезонних змiн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв. До додаткового залучення фiнансових ресурсiв через емiсiю цiнних паперiв пiдприємство не вдавалося.Можливi шляхи покращення лiквiдностi: - подальше оволодiння ринковими принципами менеджменту, продовження реформування пiдприємства, спрямування його на створення економiчних, фiнансових, соцiальних передумов реалiзацiї наявних та потенцiйних можливостей виробничих потужностей; - опрацювання комплексної програми маркетингу, реклами, розвитку ринку збуту, змiни його позицiй, пошуку шляхiв подальшого розвитку пiдприємства; - забезпечення необхiдного рiвня самофiнансування виробничого розвитку пiдприємства, оптимiзацiї податкових платежiв, ефективної амортизацiйної полiтики; - пiдвищення рiвня лiквiдностi активiв шляхом збiльшення питомої ваги оборотних активiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв  по основних видах дiяльностi на кiнець звiтного перiоду немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану . Керiвництво i надалi планує здавати в оренду примiщення.  Але здiйснює заходи по вивченню ринку України з метою вiдновлення основних видiв дiяльностi Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У 2018 роцi пiдприємство не проводило дослiджень та розробок

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
 ПрАТ"Тара"  має нестiйкий фiнансовий стан. така ситуацiя в основному пов'язана з тим, що значну частку активiв пiдприємства складає дебiторська заборгованiсть, що заморожує грошовi кошти пiдприємства, якi можуть бути використанi на розвиток господарської дiяльностi товариста. Тож посадовим особам пiдприємства необхiдно бiльш прискiпливо обирати контрагентiв, вжити заходiв для збiльшення кiлькостi грошових коштiв на своїх рахунках, для зменшення дебiторської заборгованостi, залучення фiнансових iнвестицiй, а в результатi i покращення фiнансово-економiчного становища пiдприємства. Крiм того пiшлоб на користь здiйснити маркетинговий аналiз ринку Карпатського регiону та України в цiлому, з метою   початку виробництва, при необхiдностi, впровадження виробництва нових видiв продукцiї; звернути увагу на вiдсутнiсть реклами виробляємої продукцiї, що є дуже необхiдним у перiод кризового перiоду.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Виконавчий орган
Директор
Попович Юрiй Юрiйович
Наглядова рада
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Дзяпко Павло Дмитрович
Попович Наталiя Миронiвна
Дзяпко Мирослава Юрiївна
Ревiзор
Ревiзор
Лутак Iгор Валерiйович
Вищий орган управлiння
Загальнi збори є вищим органом Товариства.
У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.


V. Інформація про посадових осіб емітента
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
	Попович Юрiй Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1956
5) Освіта
	Вища Ужгородський державний унiверситет, фiзичний факультет
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	29.04.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
	 Працював на Хустський експерементальни завод транспортної тари, начальник дiльницi; з 1994 року - голова правлiння ВАТ "Тара", 26.04.2011 р обраний на посаду ПрАТ "Тара" 
У 2018 роцi отримував заробiтну плату за трудовим договором в розмiрi 43,1 тис грн. Додаткового контракту як Директор не заключав i не отримував винагород, нi в грошовому, нi в натуральному виглядi.  До травня 2018 року займав посаду директора ДП "Полiмет"(31012310). (пiдприємство лiквiдовано).Приватний пiдприємець. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Прийнятий на посаду директора ПрАТ "Тара" згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 26.04.2011 року. У 2016 роцi переобраний на посаду директора вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2016р.  

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
		ЛутакОлександра Юрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища:Ужгородський нацiональний унiверситет: економiний факультет
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.03.2008, обрано безстроково
9) Опис
	У 2006 роцi працювала бухгалтером-екномiстом в ОТМО "Фтiзiатрiя", з сiчня 2007 року - бухгалтер по матерiалах на ВТ "Тара", з березня 2008 року - головний бухгалтер на необмежений термiн. З березня 2008 року по квiтень 2011 року член правлiння ВАТ "Тара"У 2018 отримала заробiтну плату на умовах трудового договору в розмiрi 43,1 тис.грн.Iнших винагород в звiтному роцi  не отримувала нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах. Обiймала посаду головного бухгалтера ДП "Полiмет" (код 31012310) до квiтня 2018 року (пiдприємство лiквiдоване), що знаходилося в м.Хуст, вул.Вокзальна,17. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дзяпко Павло Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Українська державна академiя водного господарства, будiвельний факультет
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	 Попереднi мiсця роботи: Хустська районна державна адмiнiстрацiя, заступник начальника вiддiлу органiзацiйної i кадрової роботи Член правлiння ВАТ "Тара" до квiтня 2011 року, З 2009р по 2013 рiк директор ПП "Будiвельна компанiя "Новi технологiї - Х",з 2011 - по 2017р голова Наглядової ради ПрАТ "Тара" Переобраний  28.04.2017 р. на повторний строк.У 2018 роцi не отримував винагород нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах Непогашеної судимостi не має. Пiдприємець. Переобраний на посаду голови Наглядової (Спостережної) ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 28.04.2017 року. Загальний стаж роботи 20 рокiв.



1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Попович Наталiя Миронiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1956
5) Освіта
	Вища: Ужгородський державний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Член Спостережної ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	у 2018 роцi винагороду як член Наглядової ( Спостережної) ради, нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi, не отримувала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи -38 роки. Пенсiонер.  Iншi керiвнi посади не займає.Переобрана на посаду члена Наглядової (Спостережної) ради ПрАТ "Тара" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 28.04.2017 року.



1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	 Дзяпко Мирослава Юрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища: Ужгородський державний унiверситет, факультет романо-германської фiлологiї; у 2009 роцi закiнчила Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна", спецiальнiсть - менеджер-економiст
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	У 2001 роцi працювала в Хустськiй районнiй адмiнiстрацiї, спецiалiст вiддiлу внутрiшнього полiтики.Член правлiння ВАТ "Тара", Член Наглядової ради ПрАТ "Тара"2011-2017 рокиПриватний пiдприємець. У 2018 роцi не отримувала винагород нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах як Член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Переобрана на посаду члена Наглядової (спостережної) ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 28.04.2017 року. Загальний стаж роботи 19 рокiв.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лутак Iгор Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	Вища: Ужгородський нацiональний унiверситет, економiчний факультет
6) Стаж роботи (років)
	8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Тара", 05452793, Голова ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	2006-2007 роки ТОВ "НК Альфа-Нафта" - спецiалiст з облiку, голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Тара", Ревiзор ПрАТ "Тара" 2011-2017 ррУ 2018 роцi не отримував винагороди як Ревiзор нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Переобраний на посаду ревiзора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 28.04.2017 року.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Попович Юрiй Юрiйович

3 658
40,5498
3 658
0
Головний бухгалтер
	ЛутакОлександра Юрiївна

803
8,9014
803
0
Голова Наглядової ради
Дзяпко Павло Дмитрович

15
0,1663
15
0
Член Наглядової ради
Попович Наталiя Миронiвна

770
8,5356
770
0
Член Наглядової ради
 Дзяпко Мирослава Юрiївна

811
8,9901
811
0
Ревiзор
Лутак Iгор Валерiйович

15
0,1663
15
0
Усього
6 072
67,3095
6 072
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
87 власникiв -фiзичних осiб
100
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В зв'язку з вiдсутнiстю достатньої кiлькостi замовлень, якi б могли покрити потреби пiдприємства, вiдсутностi квалiфiкованої робочої сили,  керiвництво Товариства, поки що, i надалi планує здавати в оренду примiщення та обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента
На даному етапi Товаритво, у зв'язку з вiдсутнiстю замовлень в регiонi  по основному виду дiяльностi ( виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв), отримує дохiд вiд здачi в оренду примiщень та обладнання. Розвиток емiтента протягом 2018 року в порiвняннi з минулим змiтним перiодом не спостерiгається. На 2019 рiк планується пiдвищення орендної плати за об'єкти, що зданi пiд найм.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Напротязi 2018 року не було укладено жодних деривативiв чи вчинено правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Управлiння фiнансовими ризикамине проводиться операцiї з хеджування та страхування ризикiв не використовуються в зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Управлiння фiнансовими ризикамине проводиться операцiї з хеджування та страхування ризикiв не використовуються в зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
У 2018 роцi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол № 1 вiд 12.02.2018 року) через складний фiнансовий стан Товариства.


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 (зазначити)


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 відсотками акцій

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 (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити)


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: не скликалися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
вiдсутнi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член



Так
Ні
Дзяпок Павло Дмитрович
Голова Наглядової ради

X
Попович Наталiя Миронiвна
Член Наглядової ради

X
Дзяпко Мирослава Юрiївна
Член Наглядової ради

X

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 (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)
вiдсутнє

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так.
Протягом 2018 року Наглядова рада ПрАТ "Тара"засiдала 5 разiв.
1. Засiдання Наглядової ради вiд 12.02 2018.р. Питання розглянутi на засiданнi: Розгляд iнформацiйної доповiдi директора за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Результат: схвалено одноголосно. Друге питання Прийняття рiшення Про скликання загальних зборiрiв ПрАТ "Тара" . Результат: Прийнято рiшення не скликати рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками 2017 року, в зв'язку з складним фiнансовим станом пiдприємства. Рiшення прийнято одноголосно.
2.Засiдання Наглядової ради вiд 01.04.2018 року. Порядок денний: обрання аудитора ПрАТ "Тара". Рiшення: Обрано аудитором ПрАТ "Тара" ПП "АУДИТ" та погоджено умови договору, для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12 2017 року.Уповноважено директора ПрАТ 2Тара" на пiдписання договору. Рiшення прийнято одноголосно.
3 . Засiдання Наглядової ради вiд 07.05.2018 року. Прийняття рiшення про припинення, шляхом лiквiдацiї Дочiрнього пiдприємства "Полiмет" Приватного акцiонерного товариства "Тара". Рiшення: вирiшено лiквiдувати ДП "Полiмет  ПрАТ "Тара". Рiшення прийнято одноголосно.
4. Засiдання Наглядової ради вiд 14 травня 2018 року.Прийняття рiшення про звiльнення директора Дочiрнього пiдприємства "Полiмет" Приватного акцiонерного товариств "Тара".Рiшення: звiльнити директора ДП "Полiмет "ПрАТ "Тара" за згодою сторiн. 
5. Засiдання Наглядової ради вiд 28.12.2018 року. 1. Пiдсумки роботи Наглядової ради Товариства 2018 роцi. рiшення:  Затвердити пiдсумки роботи Наглядової ради Товариства у 2018 роцi.Пiдготувати звiт про роботу Наглядової ради за 2018 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. 2. Про затвердження структури (штатного розпису) ПрАТ "Тара"Рiшення: Затвердити структуру (штатний розпис) ПрАТ "Тара".( одноголосно). 3. Про встановлення розмiру  оплати працi Директора ПрАТ "Тара". Рiшення : Встановити директору Поповичу Ю.Ю. з 02.01.2019 року посадовий оклад в розмiрi 4300,00 грн/мiс.


Як 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)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор
До компетенцiї Директора нележать вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiництвом поточної дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетецiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.Директор Вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. представляти його iнтереси. вчиняти правочини вiд iменi Товариства. видавати накази та давати розпорядження. обов'язковi для виконання. 
Опис
Змiн у структурi Виконавчого органу напротязi звiтного року не вiдбувалося. Директор Товариства обирається строком на 5 рокiв. (останнi вибори вiдбулися 29.04.2016 року.) Директор Товариства дiє у рамках закону та Статуту та Положення  Товариства.
Директор Товариства має Вищу освiту (Ужгородський державний унiверситет). Загальний стаж роботи - 38 рокiв, працює на доному пiдприємствi з моменту заснування.  Займає керiвнi посади на Товариствi напротязi 21 року. Щодо компетенцiї та ефективностi дiяльностi виконавчого органу претензiй не виникало.Фiнансовий стан ПрАТ "Тара" у 2018 роцi характеризувався збiльшенням чистих доходiв у порiвнняннi з попереднiм звiтнiм перiодом, зменшенням розмiру оборотних активiв та отриманням збиткiв пiдприємства. Основними видами господарської дiяльностi, якi здiйснювало ПрАТ  протягом 2018 року, є: надання в оренду примiщень.
 Змiн в органiзацiйнiй стуктурi ПрАТ в звiтному роцi не вiдбувалось.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 3 особи. 
Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) в товариствi немає.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї в державi.
Пiдприємство збиткове. Товариство не здiйснює свою виробничу дiяльнiсть.
Директор Товариства звiтується перед Наглядовою радою Товариства. 


Примітки
вiдсутнє 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
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
так
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
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)  ні

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)
вiдсутнi iншi документи

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
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
ні
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
ні
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
вiдсутнє

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Попович Юрiй Юрiйович

40,5498
2
Попович Наталiя Миронiвна

8,5356
3
Дзяпко Мирослава Юрiївна

8,9901
4
Лутак Олександра Юрiївна

8,9014
5
Лутак Iгор Валерiйович

0,1663
6
Дзяпко Павло Дмитрович

0,1663

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
9 021
2 949
не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента немає

11.10.2012

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Директор призначається та звiльняється Загальними зборами  акцiонерiв Товариства строком на 5 рокiв. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора не одноразово. Директор отримує винагороду у виглядi заробiтної плати на умовах Трудового договору. Компенсацiї при звiльненнi Директор отримує згiдно трудового законодавства України. Додаткового контракту з Директором Товариства не заключалося. 
Голова та члени Наглядової ради призначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 3 роки у кiлькостi 3 чоловiк. Член Наглядлвої ради не можуть бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства.Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється кумулятивним методом. Голова Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстюголосiв вiд кiлькiсного складу. Виногароди та копенсацiї при звiльненнi члени Наглядової ради не отримують.
Ревiзор Товариства призначається та звiльняється Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки. Винагороди та компенсацiї при звiльненнi Ревiзор не отримує.
Головний бухгалтер Товариства призначається та звiльняється Директором Товариства на умовах Трудового договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати.  Компенсацiя при звiльненнi - згiдно трудового законодавства України.



9) повноваження посадових осіб емітента
Директор вирiшує всi питання, повязанi з керiвництвом поточної фiнансово -господарської  дiяльностi Товариства. крiм питань. що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси. вчиняти правочини вiд iменi Товариства. видавати накази та давати розпорядження. обов'язковы для виконання всыма працывниками Товариства. укладати колективний договiр з працiвниками;самостiйно розпоряджається майном Товариства та коштами, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, вiдкриває та закриває поточнi та iншi рахунки в установах банкiв України та за кордоном, має право пiдпису грошових та iнших документiв Товариства;самостiйно приймає на посади та звiльняє з роботи працiвникiв, пiдписує та розриває контракти з окремими працiвниками, визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства; представляє Товариство в його вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, веде переговори та укладає будь-якi договори (угоди) вiд iменi Товариства, якi прямо не забороненi чинним законодавством;
Наглядова рада Товариства є органом. що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах  компетенцiї. визначеної Статуту i Закону. контролює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Повноваження: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства.,затвердження Рiчного та квартальних бюджетiв Товариства, бiзнес-планiв, органiзацiйної структури Товариства; пiдготовка до Загальних зборiв ацiонерi Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та провключення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; затвердження Трудового договору з Виконавчим органом Товариства, встановлення розмiру винагороди; обрання аудитора;здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства щодо виконання рiшень Загальних зборiв; аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством; прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi;  затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;  вирiшення питань,що не включенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв; вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону та Статуту Товариства.
Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року за пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок. Також на вимогу акцiонера(акцiонерiв), якi є власниками бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй, на вимогу Наглядової ради, Директора ревiзором проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Права та обов'язки головного бухгалтера:1) Органiзовує управлiння бухгалтерським облiком та звiтнiстю. Формує, планує та приводить у дiю i координує органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово -господарської дiяльностi Товарисва, здiйснює контрольза рацiональним використанням матерiальних, трудових. фiнансових ресурсiв. 3) складає баланс пiдприємства.4) Органiзовує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних рiчних, та iнших бухгалтерськихта податкових звiтiв, що передбаченi законодавством. 5) Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства по даним бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiгосподарських резервiв,видаленння невиробничих затрат. 6) Виконує доручення Директора в ходi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
 Аудиторський висновок вiдсутнiй у зв'язку з браком часу на проведення аналiзу та високою цiною на аудиторськi послуги.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товаристов не є фiнансовою установою


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Попович Юрiй Юрiйович
3 658
40,5498
3 658
0
Дзяпко Мирослава Юрiївна
811
8,9901
811
0
Лутак Олександра Юрiївна
803
8,9014
803
0
Попович Наталiя Миронiвна
770
8,5356
770
0
Фiзична особа
1 019
11,2959
1 019
0
Усього
7 061
78,2728
7 061
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
 акцiї простi iменнi бездокументарна форма
9 021
9 472,05
Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.
5) виходу з товаритсва шляхом вiдчуження належних йому акцiй.
6) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi. пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на момент прийняття рiшення про випуск акцiй;
7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми положеннями документами Товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
1)дотримуватися Статуту та iнших внутрiшнiх Документв Товариства.
2)виконувати рiшення Загальних зборiв. iнших органiв Товаристваю
3) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом.
4)не розголошувати комерцiйну та конфеденцiйну iнформацiю щодо дiяльностi Товариства.
Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв тiльки в межах належних їм акцiй.

вiдсутня
Примітки:
вiдсутнi
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.10.2010
34/07/1/10
Закарпатське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000096705
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1,05
9 021
9 472,05
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстинг немає, факту делiстингу цiнних паперiв немає. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Попович Юрiй Юрiйович
3 658
40,5498
3 658
0
Лутак Олександра Юрiївна
803
8,9014
803
0
Дзяпко Мирослава Юрiївна
811
8,9901
811
0
Усього
5 272
58,4413
5 272
0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
12.10.2010
34/07/1/10
UA4000096705
9 021
9 472,05
6 072
0
0
Опис:
Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено вiдсутнi


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
211,4
199,5
0
0
211,4
199,5
  будівлі та споруди
198
188,1
0
0
198
188,1
  машини та обладнання
12,9
11
0
0
12,9
11
  транспортні засоби
0,5
0,4
0
0
0,5
0,4
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
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
211,4
199,5
0
0
211,4
199,5
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв ПрАТ "Тара" становить 2027,9 тис. грн. В т.ч.: 1. Будiвлi та споруди - 977,1 тис. грн 2. машини та обладнання - 935,6 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 115,2 тис.грн. Сума зносу вiдповiдно становить: 1. Будiвлi та споруди - 789 тис. грн 2. машини та обладнання - 924,6 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 114,8тис.грн. Загальна сума зносу становить - 1828,4 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 90,16%. Засоби використовуються на 60 %. Обладнання знаходяться у вiдповiдно обладнаних примiщеннях - цехах. У наступному звiтному перiодi Товариство не планує капiтального бiдiiвництва, розширення чи удосконалення основних засобiв. Обмеження на використання майна пiдприємста вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
493
671
Статутний капітал (тис.грн)
10
10
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
10
10
Опис
Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть активiв у 2017 роцi склали 673,5 тис. грн. В.т.ч.: Основнi засоби - 211,4 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств- 100 тис. грн. Виробничi запаси - 68,1 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть - 290,1 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,7 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,2 тис.грн. Зобов'язання - 2,8 тис. грн., в т.ч. : Поточнi зобов'язання: з оплати працi - 0,4тис. грн. з бюджетом - 0,2 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 2,2 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв 673,5-2,8 = 670,7 тис. грн. Вартiсть активiв у 2018 роцi склали 492,6 тис. грн. В.т.ч.: Основнi засоби - 199,5 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств- 100 тис. грн. Виробничi запаси - 127,5 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть - 54 тис. грн; дебiторська заборгованiсть з бюджетом- 4,2 тис. грн.Грошi таїх еквiваленти 7,4 тис. грн Зобов'язання - 0 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв 492,6 - 0 =492,6тис. грн
Висновок
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 482,6 тис. грн. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i скоригованого статутного капiталу становить 482,6 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України  дотримано.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя"Захiдна iнвестицiйна група"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
30610731
Місцезнаходження
76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, пл. Мiцкевича,буд.6 оф.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
20.06.2013
Міжміський код та телефон
0342527408
Факс
0342527548
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть
Опис
Вид послуг: зберiгання цiнних паперiв у бездокументарнiй формi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропiнiна. 7 -г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення НКЦПФР 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НДУ здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї згiдно закону
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
0445910437
Факс
0444825214
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента, прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України та договору.
Згiдно дiючого законодавства акцiї переведено у бездокументарну форму , випуск яких обслуговує ПАТ "НДУ".


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури Фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Положення
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
0 44 391 1122
Факс
0 44 391 1121
Вид діяльності
Послуги iнформацiйно-технiчної пiдтримки розмiщення регулярної та нерегулярної iнформацiї в Загальнодуступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР
Опис
розмiщення регулярної та нерегулярної iнформацiї в Загальнодуступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20432138
Місцезнаходження
89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Миру,19/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свiдоцтво № 0037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.12.2005
Міжміський код та телефон
0313144991
Факс
0313154116
Вид діяльності
аудиторська дiяльнiсть
Опис
Аудиторський висновок(звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "Тара" за 2017 рiк


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Тара"
за ЄДРПОУ
05452793
Територія
Закарпатська область, м.Хуст
за КОАТУУ
2110800000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
за КВЕД
25.91
Середня кількість працівників, осіб: 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 90400, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, Вокзальна,17, 0314255181

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
211,4
199,5
    первісна вартість
1011
2027,9
2027,9
    знос
1012
(1816,5)
(1828,4)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
100
100
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
311,4
299,5
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
68,1
127,5
    у тому числі готова продукція
1103
21,2
21,2
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
290,1
54
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
1,7
4,2
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2,2
7,4
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
362,1
193,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
673,5
492,6

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
9,5
9,5
Додатковий капітал
1410
675,5
675,5
Резервний капітал
1415
211,8
211,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-226,1
-404,2
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
670,7
492,6
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
0,2
0
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0,4
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
2,2
0
Усього за розділом III
1695
2,8
0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
673,5
492,6
Примітки: Змiн у зареєстрованому та додатково вкладеному капiталi не вiдбулся. Поточна заборгованiсть вiдсутня. ПIдприємство не використотовує кредити, та не має довгострокових зобов'язань.Непокритий збиток збыльшився 178,1 тис.грн. у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом.У 2018 роцi збiльшився розмiр запасiв на 59,1 тис.грн. Зменшився розмiр дебiторської заборгованостi на 236,1 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
229,1
124,1
Інші операційні доходи
2120
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
229,1
124,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(0)
(0)
Інші операційні витрати
2180
(407,2)
(350,2)
Інші витрати
2270
(0)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(407,2)
(350,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-178,1
-226,1
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-178,1
-226,1
Примітки: Проаналiзувавши структуру звiту про фiнансовi результати Товариства, можна зробити певнi висновки.Дохiд  вiд реалiзацiї у 2018 роцi склав 229,1 тис грн.  Тобто зрiс на 105 тис грн. Але витрати зросли на 57,7 тис. грн. Тобто витрати перевищують доходи на 77,7%. Товариство У 2018 роцi отримало збиток в розмiрi 178, 1 тис. грн., що на 48 тис. грн. менше нiж у попередньому перiодi. Це зумовлено з вiдсутнiстю попиту на продукцiю, що змушує товариство здавати в оренду частину примiщень. 

Керівник				Попович Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер			Лутак Олександра Юрiївна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПрАТ "Тара" на 31.12.2018, а також результати її дiяльностi,  а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики. 
Пiд час пiдготовки Товариство вiдповiдає за:
	належний вибiр облiкової полiтики;
	подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
Керiвництво також вiдповiдає за:
	створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах 
                 ведедення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану;
                ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;
	застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Компанiї;
	запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень
ця фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, який закiнчився 31.12.2018 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.



