
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              26.04.2019 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 1/04-26 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

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) 

Генеральний 

директор 
      

Шевчук Юрiй Миколайович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
00306012 

4. Місцезнаходження 

емітента 
12122 Житомирська область Хорошiвський р-н с.Рижани вул.Заводська, 1 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(04145)3-37-24 5-31-59 

6. Адреса електронної 

пошти 
Bulash1969@yandex.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) 

26.04.2019 

№26/04/19 

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 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



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 linenofdesna.com/filiji  

26.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), 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.  

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.  

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 емітента; 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; 
 



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 такого емітента. 
 

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. 
 

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; X 

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). 
X 

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. 
X 

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. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 

вiдсоткiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 

оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 

включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 

мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента. 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент 

не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "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". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 

4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї. 

За даними реєстру власникiв акцiй Товариства, станом на 23.04.2018 року, отриманого вiд НДУ для реєстрацiї 

учаникiв Загальних зборвi акцiонерiв, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" 

складає 1916852 (Один мiльйон дев'ятсот шiстнадцять тисяч вiсiмсот п'ятдесят двi) штуки, що становить 60,1325 % 

вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать головному акцiонеру ТОВ "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА". 



Iншi власники акцiй, яким належить 39,8675% акцiй Товариства, 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 емiтентiв немає. 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 

оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "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 включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 

випускав облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 

емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 

немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 

Cкладова змiсту "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 цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 

цiнних паперiв.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" складає 1916852 (Один мiльйон дев'ятсот 

шiстнадцять тисяч вiсiмсот п'ятдесят двi) штуки, що становить 60,1325 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 

i якi належать акцiонеру ТОВ "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА". 

Iншi власники акцiй 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 емiтентiв немає. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 

за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 

складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 

протягом звiтного перiоду. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 

емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "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". 

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр 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. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" 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. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" 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. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв 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. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" 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. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" 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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

Cкладова змiсту "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. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-

Волинський льонозавод" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А00 №136869 

3. Дата проведення державної реєстрації  20.11.1995 

4. Територія (область)  Житомирська область 

5. Статутний капітал (грн.)  796928.75 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 5 

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

13.10  ПIДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДIННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН 

 46.71 
 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТВЕРДИМ, РIДКИМ, ГАЗОПОДIБНИМ ПАЛИВОМ I 

ПОДIБНИМИ ПРОДУКТАМИ 

 23.65  ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ IЗ ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТУ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" 

2) МФО банку  380805 

3) Поточний рахунок  26005109294 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" 

5) МФО банку  380805 

6) Поточний рахунок  26005109294 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Товариство має в своєму складi слiдуючи структурнi пiдроздiли: 1)Швейний цех; 

2)Столярний цех; 3)Тракторний парк; 4)Автопарк; 5)Гуртожиток; 6)Механiчний цех; 

7)Магазин. На кiнець звiтного перiоду Товариство не має в своєму складi Дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв та на протязi року немає намiрiв таких 

створювати. Товариство має намiри змiнити органiзацiйно-правову форму, оскiльки 

існуюча форма занадто витратна. Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод 

не вiдбувалося. 

 

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 

 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 5 чол., середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 

чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, 

тижня) - 0 чол., фонд оплати працi становить 272 тис.грн. Розмiр фонду оплати 

працi збільшився вiдносно попереднього року на 25 тис.грн., або на 10,12%. Кадрова 

програма ПАТ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента. 

 

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 не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Спільна 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 

 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство 

не проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

перiоду, не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Основні положення облікової політики 

Основа складання 

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена відповідно до МСФЗ на основі 

принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для 

продажу, що відображаються за справедливою вартістю. Товариство веде 

бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в національній валюті - гривні 

(грн.).                                                                          

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін 

валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, яка відображає 

економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня. 



Ця фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство 

складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні 

коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними 

для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових 

коштів Товариства відповідно до МСФЗ. Основні коригування стосуються:  

1) списання активів, які не відповідають критеріям його визнання; 

2) перекласифікації доходів та витрат; 

3) подання інформації щодо виправлення помилок минулих періодів. 

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рішення оцінювати об'єкти основних 

засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ, якою являється 01 січня 

2012 року (умовно-первісна вартість). Відповідні донарахування були проведені у 

фінансовій звітності за МСФЗ під час трансформації. 

 

Використання оцінок 

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що 

впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. 

Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації 

основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення 

майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на 

момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш 

ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-

середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно 

переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від його оцінки на 

час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як 

очікувала Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на 

оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід) і змінюються припущення. 

Операції в іноземній валюті  

Операцій в іноземній валюті підприємство не здійснює. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи на балансі Товариства не значаться. 

Основні засоби 

Основні засоби (далі - ОЗ) відображаються за вартістю придбання за вирахуванням 

накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених 

збитків від зменшення корисності. Матеріальні активи, терміном корисного 

використання більше 1 року і вартістю менше 6000,00 грн. не визнаються у складі ОЗ 

і не амортизуються, а списуються на витрати періоду при введенні в експлуатацію. 

Амортизація нараховується лише на зданий в операційну оренду склад, а на решту ОЗ 

- не нараховується, оскільки по причині відсутності основної діяльності вони 

законсервовані ще в 2009 році. 

Витрати, понесені після введення ОЗ в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, 

технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були 

понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до 

збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту ОЗ 

понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як 

додаткова вартість основних засобів. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта ОЗ активом, 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 

об'єкта. 

Дооцінка ОЗ списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням 

об'єкта ОЗ. 

Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість, як окремий компонент звітності, в балансі не виділена. 

Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції в балансі підприємства не значаться. 

Грошові кошти 

Грошові кошти складаються з грошових коштів на банківських рахунках. Депозити 

відсутні. 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою 

собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від 

зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється 

у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не 

вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної 

сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна 

заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 

Запаси 

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в 

процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на 



здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення 

реалізації. 

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну 

частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за 

виключенням витрат за позиками. 

Акціонерний капітал  

Прості акції Товариства визнаються за справедливою вартістю компенсації, отриманої 

за них Товариством.  

Управління капіталом:  

Основна задача Товариства при управлінні капіталом - збереження можливості 

безперервно функціонувати з метою забезпечення необхідної прибутковості акціонерам 

і вигід зацікавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і 

зниження його вартості. Для підтримання структури капіталу і його коригування 

Товариство може коригувати суму дивідендів, належну до виплати акціонерам, 

провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції, продати активи для 

зниження заборгованостей або залучити нові кредити. 

Процентні кредити та позики 

Кредити та позики Товариством не залучались.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою 

вартістю.  

Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання  

Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, 

коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття 

економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю. 

Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, 

які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок 

минулої події; 

2)  ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде 

необхідним для погашення заборгованості;  

3)  можна достовірно оцінити суму заборгованості. 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Суми, які визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, 

необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, 

коли вплив грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою 

вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.  

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення 

поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, 

забезпечення сторнується. 

Визнання доходів та витрат 

Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті 

операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може 

бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, 

інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження 

і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до 

покупця.  

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним 

доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді. 

Податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всіма 

тимчасовими різницями на дату балансу між податковими базами активів і зобов'язань 

і їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку.  

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподаткованих тимчасових 

різниць. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподаткованих 

тимчасових різниць та перенесення на подальші періоди невикористаних податкових 

збитків тією мірою, якою є ймовірним майбутній оподаткований прибуток, щодо якого 

можна використати неоподатковані тимчасові різниці та невикористані податкові 

збитки.  

На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову 

вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає існувати 

ймовірність отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалізувати 

частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, 

застосування яких очікується у періоді реалізації активу або врегулювання 

зобов'язання, ґрунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули 

чинності або були затверджені на дату балансу.  



Внески до Державного пенсійного фонду 

Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи 

України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які 

розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці 

витрати в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відносяться до 

періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товариства не існує 

програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, 

які б потребували додаткових нарахувань. 

Протягом 2018 року Товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування. 

 

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), середньореалізаційні 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; 

 
Товариство може здiйснювати переробку льонотрести, виробляти льоноволокно (довге 

та коротке), надавати послуги автотранспортного парку, проводити розпиловку лiсу, 

помол зерна, пошив спецодягу (брезентовi костюми для зварювальникiв, спецрукавицi, 

постiльну бiлизну). За звiтний перiод виробництва не не здiйснювалося (iз 

22.12.2009р. основнi засоби законсервовано). Здається в операцiйну оренду 

водогiнна башта та автомобiльнi бокси.  

   Планується у 2019-2020 роках провести ремонтнi роботи по вiдновленню примiщень. 

   Щодо залежностi вiд сезонних змiн, то серед вищевказаних видiв дiяльностi - 

виробництво льоноволокна, оскiльки заготiвля сировини припадає на мiсяцi серпень-

жовтень. 

   Iсторично на пiдприємствi склався слiдуючий ринок збуту - текстильнi 

пiдприємства України - 15%, експорт в iншi країни - 85%, вiд об'єму реалiзацiї 

продукцiї. Попит на льноволокно набагато перевищує можливостi у виробництвi - 

немає сировини! Щодо зарубiжних клiєнтiв, це пiдприємства Литви (продукцiя 

вiдпусклася на основi попередньої оплати). Вiдправка продукцiї здiйснювалася 

залiзничним та автомобiльним транспортом. С/г пiдприємства - постачальники 

сировини (льнотрести) до 0 зменшили посiвнi площi, тому цiни на сировину та готову 

продукцiю зростають. 

   Виробничий процес пiдприємство мало наступний: вирощування, заготiвля i 

переробка льонотрести з випуском готової продукцiї - довгого та короткого 

льноволокна i його реалiзацiя. 

   Основними конкурентами для товариства були льонозаводи, що входили до складу 

Житомирського об'єднання ВАТ "Житомирльон" (а саме: Радомишльський, 

Коростишiвський, Ємiльчинський, Червоноармiйський  льонозаводи). Переваги перед 

нами у якостi виробляємої продукцiї вони не мали.  

   На протязi звiтного року Товариство фiнансово-господарську дiяльнiсть не 

здiйснювало.   

 

 

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 

 
Рух основних засобiв: 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Земельнi дiлянки 

-надiйшло               -      -      -      -      -      

-вибуло                 -      -      -      -      -     



Будинки, споруди 

-надiйшло               -      -      -      -      -     

-вибуло                 -      -      -      -      - 

Машини та обладнання 

-надiйшло               -      7      -      -      - 

-вибуло                95      1      -     95      - 

Транспортнi засоби 

-надiйшло               -      -      -      -      -      

-вибуло                12      -      -      -      - 

Iнструменти iнвентар  

-надiйшло               -      -      -      -      -       

-вибуло                 -      -      -      -      -    

Iншi основнi засоби 

-надiйшло               -      -      -      -     12    

-вибуло                 -      -      -      -      - 

 

 

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Власні основні засоби, далі - ОЗ, залишковою вартістю 851 тис.грн., первісною 

вартістю 5849 тис.грн. та накопиченим зносом 4998 тис.грн., оцінка яких у обліку 

та звітності здійснюється за історичною вартістю, що прийнята в якості 

справедливої вартості об'єктів ОЗ. Ця вартість була використана як доцільна 

собівартість на дату переходу на МСФЗ і використовується нині. Аналітичний облік 

ОЗ ведеться у відомості обліку ОЗ за собівартістю придбання по інвентарних 

об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства.  

За даними бухгалтерського обліку в 2018 році вибуття ОЗ не було, придбано ОЗ у 

сумі 12,0 тис.грн. Інформація про склад ОЗ наведена в примітках до річної 

фінансової звітності. 

Оцінка технічного стану ОЗ на дату балансу за показниками: 

- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,856 або 85,6% первісної вартості ОЗ; 

- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,144; 

- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0; 

- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,025. 

Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал 

підприємства і свідчить, що ОЗ дуже зношені і у випадку відновлення повноцінної 

господарської діяльності потребують інтенсивного оновлення. 

Термiни та умови користування ОЗ становить до повного зносу у виробничiй 

дiяльностi. 

Обмежень на використання майна немає. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
На дiяльнiсть пiдприємство негативно впливає занепад аграрного сектора вцiлому. 

Сiльськогосподарськi пiдприємства, що займаються вирощуванням льоносировини не 

мають можливостi засiяти та обробити площi, достатнi для забезпечення роботою 

льонопереробнi заводи. Завод має великi потужностi, а використання основних 

засобiв з урахуванням перiоду простою невелике через нехватку сировини. Має 

незначний вплив i сезонний характер виробництва. Недостатнiсть обiгових коштiв, 

залежнiсть дiяльностi пiдприємства вiд роботи сiльськогосподарських пiдприємств, 

якi вирощують льон, становить значнi проблеми в дiяльностi льонозовода. Завод не 

працює з 2009 року. Для вiдновлення потужностей необхiдно вiдновити технологiчнi 

лiнiї та вiдремонтувати примiщення. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 



Товариство, що знаходиться на госпрозрахунковiй системi, спiвпрацювало з iншими 

спорiдненими пiдприємствами в галузi вирощування та обробки льону. Дiяльнiсть 

товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Здiйснюється пошук ефективного 

iнвестора для заполучення коштiв з метою збереження текстильної промисловостi на 

пiдприємствi. Обiгових коштiв недостатньо для технiчного переоснащення 

пiдприємства. У звiтному перiодi пiдприємство не користувалось позиковими коштами 

та кредитами банку. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Товариство спiвпрацює з iншими товариствами, але довгострокових невиконаних на 

кiнець звiтного перiоду угод 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) 

 
Товариство планує самостiйно вирощувати льон для використання та задоволення 

власних потреб. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
За звiтний перiод Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для потенцiйних iнвесторiв у Товариствi 

немає. 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

3агальні збори акціонерів 

Товариства 

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. 

Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними 

рішень, порядок та строки їх скликання, порядок 

проведення Загальних зборів визначаються відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту. 3aгaльні 

збори мають право приймати рішення з ycіx питань 

діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з 

цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та 

Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до 

компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу. 

Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів 

управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних 

документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства 

приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог 

чинного законодавства. 

Наглядова рада 

Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради 

Товариства. 

Наглядова Рада Товариства обирається загальними 

зборами строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. Члени 

наглядової ради акціонерного товариства обираються з 

числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність. Голова наглядової ради акціонерного 

товариства обирається членами наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу 

наглядової ради. Загальні збори акціонерного товариства 

можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання 

нових членів. 

 

Голова Наглядової ради Гайдук Сергій Федорович 

Член Наглядової ради Деркач Володимир Павлович 

Член Наглядової ради Лігінова Юлія Вікторівна 

 

 

 

Виконавчий орган Товариства - 

Генеральний директор 

Генеральний директор Товариства обрається загальними 

зборами акціонерів Товариства, терміном на 5 (п'ять) 

років. 

Генеральний директор Товариства здійснює оперативне 

керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції, 

визначеної Статутом, внутрішніми нормативними актами, 

рішеннями загальних зборів акціонерів. 

Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович 

Ревізійна комісія Товариства 

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами 

акціонерів у складі 3 осіб строком на 3 роки. Члени 

Ревізійної комісії в обираються з числа фізичних осіб, які 

мають повну цивільну дієздатність - акціонерів. Голова 

Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах 

Голова ревiзiйної комiсiї Скляр Ірина Олександрівна 

Член ревiзiйної комiсiї Павлюк Галина Василівна 

Член ревiзiйної комiсiї Яремчук Валентина Миколаївна 

 



акціонерів. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) Посада Генеральний директор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шевчук Юрій Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1969 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 27 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "ТВК-АГРО", вул.Заводська, 1, с.Рижани, Хорошівський 

р-н, Житомирська обл., 12122 

35622584 

Генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

18.05.2018 на 5 років 

9) Опис    Генеральний директор є виконавчим органом товариства, який одноособово здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю. Повноваження генерального директора визначенi Статутом та внутрiшнiми 

Положеннями Товариства. 

Посадова особа обрана на посаду 18 травня 2018 року, згiдно рiшення Загальних зборів акціонерів 

Товариства, терміном на 5 (п'ять) років.  

Посадова особа одночасно виконує обов'язки головного бухгалтера Товариства, через відсутнісь посади 

головного бухгалтера у штатному розписі. 

Шевчук Юрій Миколайович у 2018 роцi отримав винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi 67,5 

тис.грн. за перебування на посадi генерального директора Публічного акціонерного товариства 

"Володарсько-Волинський льонозавод". 

Займав посади генерального директора ТОВ "ТВК-АГРО" та голови громадської організації "Рижанські 

іновації".  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. 

Посадова особа акціями Товариства не володіє. 

 

 

1) Посада Голова наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гайдук Сергiй Федорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1959 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 37 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Лiнен оф Десна", вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська 

обл., 41400 

36235356 

Генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 До наступних рiчних зборiв Товариства. 

9) Опис    Повноваження Голови наглядової ради визначеннi Положенням про Наглядову раду та Статутом 

Товариства. Голова наглядової ради органiзує роботу наглядової ради, скликає засiдання, звiтує перед 

загальними зборами. Згiдно статуту до компетенцiї Голови наглядової ради належить ухвалення стратегiї 

Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, 

прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора.  

Винагорода за виконання обов'язків Голови наглядової ради не передбачена.  

Посадова особа займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: 

виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".   

Посадова особа рiшенням Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 27.04.2018 року 

(протокол №1), обрано на посаду члена наглядової ради, на строк до наступних рiчних зборiв товариства.  

Призначено головою наглядової ради, згiдно рiшення наглядової ради №1 вiд 27.04.2017 року. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. 

Посадова особа не володiє часткою в СК емiтента. 

 

 

1) Посада Член наглядової ради 



2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Деркач Володимир Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1967 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 36 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Лiнен оф Десна", вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська 

обл., 41400 

36235356 

Технiчний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 До наступних рiчних зборiв Товариства. 

9) Опис    Повноваження Члена наглядової ради визначенні Положенням про наглядову раду та Статутом 

Товариства. Члени наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах акціонерів Товариства і керуватися в своїй 

діяльності чинним законодавством України. Винагорода за виконання обов'язків Члена наглядової ради не 

передбачена.  

Посадова особа працює на посаді технiчного директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: 

виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Посадова особа обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 року (протокол №1). 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. 

Посадова особа не володiє часткою в СК емiтента. 

 

 

1) Посада Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Лiгiньова Юлiя Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Еліфібр" 

34171701 

Бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 До наступних рiчних зборiв Товариства. 

9) Опис    Повноваження Члена наглядової ради визначенні Положенням про наглядову раду та Статутом 

Товариства. Члени наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах акціонерів Товариства і керуватися в своїй 

діяльності чинним законодавством України. Винагорода за виконання обов'язків Члена наглядової ради не 

передбачена.  

Посадова особа займала iншi посади за 5 рокiв: заступник начальника АТ "РФ Аваль"; головний бухгалтер 

ТОВ "Лiнен оф Десна", на даний час працює бухгалтером ТОВ "Еліфібр".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Посадова особа обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017 року (протокол №1), є 

представником ТОВ "Лiнен оф Десна" (iдентифiкацiйний код 23163839, мiсцезнаходження: 41400, Сумська 

обл., м.Глухiв, вул.Жужоми, 31), на строк до наступних рiчних зборiв Товариства.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє. 

 

1) Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Скляр Iрина Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1987 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 10 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Лiнен оф Десна", вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська 

обл., 41400 

36235356 

Бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 3 роки 

9) Опис    Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, Голова ревізійної комісії організовує 

діяльність ревізійної комісії, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, 

перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення 



бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, 

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до 

встановлених правил та порядку. Винагорода за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не 

передбачена. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2018 року (протокол №1), обрано на посаду Голови 

ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. 

Займає посаду бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна" понад 5 років.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє. 

 

1) Посада Член ревізійної комісії 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Павлюк Галина Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1959 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 37 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "ТВК-Агро", вул. Заводська, 1, с. Рижани,  Хорошівський 

р-н, Житомирська обл., 12122 

35622584 

Бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

28.04.2017 3 роки 

9) Опис    Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній 

фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку 

та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у 

бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку.  

Винагорода за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не передбачена.  

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 28.04.2017 року (протокол 

№1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. 

Посадова особа працює бухгалтером в ТОВ "ТВК-Агро". 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє. 

 

1) Посада Член ревізійної комісії 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Яремчук Валентина Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1985 

5) Освіта** Середня 

6) Стаж роботи (років)** 11 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

УкрПошта 

21560045 

Листоноша 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

28.04.2017 3 роки 

9) Опис    Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній 

фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку 

та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у 

бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку.  

Винагорода за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не передбачена.  

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 28.04.2017 року (протокол 

№1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. 

Посадова особа здійснює догляд за дитиною. Попередні посади: листоноша в УкрПошта; завідуюча складом 

ТОВ "ТВК-АГРО". 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi посадова особа не має. 

 

 



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 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович  0 0 0 0 

Голова наглядової ради Гайдук Сергiй Федорович  0 0 0 0 

Член наглядової ради 
Деркач Володимир 

Павлович 
 0 0 0 0 

Член наглядової ради Лiгiньова Юлiя Вiкторiвна  0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Скляр Iрина Олександрiвна  0 0 0 0 

Член ревізійної комісії Павлюк Галина Василiвна  0 0 0 0 

Член ревізійної комісії 
Яремчук Валентина 

Миколаївна 
 833 0.02613157073 833 0 

Усього 833 0.02613157073 833 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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) 

Бiзнес Кепiтел Iнтернешнл Ел-Ел-Сi д/н 
США д/н Житомирська область Штат Калiфорнiя м.Сан-

Францiско 109 Мiнна Стрiт 
  0.170812008000 

Українсько-Швейцарське СП ТОВ "Ольта Капiтал" 25637750 04071 м. Київ д/н м.Київ вул.Олегiвська, 36   4.504323629900 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiнен оф 

Десна" 
36235356 

41400 Сумська область Глухiвський р-н м.Глухiв вул.Жужоми, 

31 
 60.132477338780 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Учасниками товариства на кiнець звiтного перiоду є 1364 акцiонерiв фiзичних осiб.  35.192387023320 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

У майбутньому Товариство може здiйснювати переробку льонотрести, виробляти льоноволокно (довге та коротке), 

надавати послуги автотранспортного парку, проводити розпиловку лiсу, помол зерна, пошив спецодягу (брезентовi 

костюми для зварювальникiв, спецрукавицi, постiльну бiлизну).  

Планується у 2019-2020 роках провести ремонтнi роботи по вiдновленню примiщень. 

Iсторично на пiдприємствi склався слiдуючий ринок збуту - текстильнi пiдприємства України - 15%, експорт в iншi 

країни - 85%, вiд об'єму реалiзацiї продукцiї. Попит на льноволокно набагато перевищує можливостi у виробництвi 

- немає сировини! Щодо зарубiжних клiєнтiв, це пiдприємства Литви (продукцiя вiдпусклася на основi попередньої 

оплати). Вiдправка продукцiї здiйснювалася залiзничним та автомобiльним транспортом. С/г пiдприємства - 

постачальники сировини (льнотрести) до 0 зменшили посiвнi площi, тому цiни на сировину та готову продукцiю 

зростають. 

Товариство планує самостiйно вирощувати льон для використання та задоволення власних потреб. 

 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Для подальшого розвитку Товариства необхідно зараз приступтит до відновлення даху виробничих приміщень, 

встановити виробничі лінії по переробці льону. Для поставки обладнання Товариство проводить активний пошук 

інвестора. Єнергетичні лінії у Товариства потужні, що дасть можливість використовувати енергоємке обладнання. 

Товариство планує самостiйно вирощувати льон для використання та задоволення власних потреб. 



 

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 

Деривативи - це виробничі інструменти фінансового ринку. Вони являють собою договори, що дають обом 

сторонам право або вказують зобов'язання цих сторін на виконання дій по відношенню до базових активів (акції, 

облігації, валюту, різні товари, статистичну інформацію, процентні ставки і т.д.). 

Характеристика основних деривативів: 

Опціон - це договір, що надає покупцям / продавцям базового активу право на вчинення правочину щодо купівлі / 

продажу за фіксованою і обумовленою вартістю в певний часовий проміжок. Опціони прийнято ділити на 3 види: 

договори на продаж, на покупку і двосторонні договори. 

Ф'ючерс - це договір, що володіє схожими з опціоном характеристиками. Його можна охарактеризувати як 

біржовий контракт на купівлю / продаж певного базового активу. Однак, на відміну від опціонів, при здійсненні 

фінансових операцій обидві сторони домовляються тільки про час поставки базового активу і про їх приблизну 

вартість. 

Своп - це фінансова операція, спрямована на обмін разними активами. При здійсненні операцій з купівлі / продажу 

валюти, акцій або облігацій здійснюється висновок контругод на зворотну купівлю / продаж цих же активів через 

обумовлений термін. Свопи дозволяють в першу чергу збільшити вартість активів і отримати прибутки. 

Форвард - це договір, згідно з яким одна з його сторін зобов'язана у встановлені раніше терміни передати другій 

стороні певний базовий актив. Остання, в свою чергу, зобов'язана прийняти актив і внести обумовлену грошову 

суму. Такі договори відносять до термінових. 

Свопціони - це фінансовий інструмент, який представляє собою договір, що дає покупцеві право укласти 

фінансову угоду в обумовлену раніше дату. Коротко, свопціони - це опціон на своп. Незважаючи на те, що при 

здійсненні угоди обумовлюються деякі умови, виконання останніх не закріплено ніякими зобов'язаннями. 

Протягом звітного періоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Завдань та політики Товариства щодо 

управління фінансовими ризиками немає. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Хеджування дозволяє відчутно зменшити або повністю усунути ризик. У широкому розумінні хеджуванням 

вважають будь-які дії, спрямовані на обмеження чи мінімізацію цінових ризиків. До хеджування належать способи 

впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових змін та створення систем захисту від ризиків укладанням 

додаткових фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. Хеджування слугує імунітетом для 

банківського балансу, захищаючи від непередбачених цінових змін на ринку. Хеджування є способом стабілізації 

ринкової вартості установи. Але оскільки між ризиком і прибутком існує пряма залежність, то низький рівень 

ризику означає обмеження можливостей одержання прибутку. Отже, недолік хеджування полягає в тому, що воно 

не дає змоги хеджеру використати сприятливий розвиток кон'юнктури ринку.  

Операції хеджування проводяться за допомогою таких інструментів, як форвардні та ф'ючерсні контракти, угоди 

своп, а операції страхування фінансових ризиків здійснюються за допомогою опціонів. І хеджування і страхування 

мають на меті захист від ризиків, а тому цілком правомірно розглядати ці операції як складові процесу хеджування 

загалом. Саме тому опціони, механізм дії яких відбиває сутність страхування, відносять до інструментів 

хеджування ризику поряд із форвардами, ф'ючерсами та свопами. 

Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 

операцiї хеджування. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 

ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 

використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 

дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 

підтвердження і простежування). 

Всі  перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики 

виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 

дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам: 

-  ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) 

обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш 

низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами 

(дебіторами). 

 

Ринковий ризик 

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 

знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 

операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового 

інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 

характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних 

фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має 

кредитів. 

 

Ризик втрати ліквідності 

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження 

встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 

здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, 

які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 

коштів від операційної діяльності. 

 

Кредитний ризик 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде 

здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. 

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити 

заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак 

знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення. 

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 

- нестабільність, суперечливість законодавства; 

- непередбачені дії державних органів; 

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 

- непередбачені дії конкурентів. 

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації 

ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Інформація щодо наявності  кодексу корпоративного управління 

1. Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, 

оскільки акції ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" не котируються на фондовій біржі. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження 

принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів 

акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" від 10 грудня 2012 року, якими в 

процесі перетворення в ПАТ приймалася та затверджувалася нова редакція чинного статуту, кодекс 

корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс 

корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 

2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне 

застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим 

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад 

визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй 

діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного 

управління не застосовується. 

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

У Товариства практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. 



 

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  
 

1. Інформація щодо наявності  кодексу корпоративного управління 

1.1. Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, 

оскільки акції ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" не котируються на фондовій біржі. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження 

принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів 

акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" від 10 грудня 2012 року, якими в 

процесі перетворення в ПАТ приймалася та затверджувалася нова редакція чинного статуту, кодекс 

корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс 

корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне 

застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим 

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад 

визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй 

діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного 

управління не застосовується. 

 

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 

 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 27.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний (питання, що виносяться на голосування): 

Питання  1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря зборiв, затвердження 

порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затвердити порядок проведення 

загальних зборiв (регламент зборiв). 

Голосували:  

- сформувати Лiчильну комiсiю та обрати 2 (двох) осiб до її складу: Осипову Олену Семенiвну - головою 

Лiчильної комiсiї, Антонюка Вiктора Васильовича - членом Лiчильної комiсiї; 

- обрати головою Зборiв Шевчука Юрiя Миколайовича, а секретарем Зборiв - Павлюк Галину Василiвну; 

- встановити наступний регламент проведення Зборiв: для доповiдi по питанню №2 порядку денного до 20 

хв.; для доповiдей по iнших питаннях - до 10 хв.; вiдповiдi на запитання - до 5 хв. Голосування з усiх 

питань порядку денного здiйснюються бюлетенями. 

Питання 2. Звiт генерального директора про результати дiяльностi за 2017 рiк.  Прийняття рiшень за 

наслiдками розгляду звiту генерального директора, затвердження звiту за 2017 рiк та основних напрямкiв 

та планiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 

Слухали: Звiт генерального директора Товариства Шевчука Ю.М про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi за пiдсумками 2017 року. Товариство майже 10 рокiв не випускає продукцiю (законсервовано), 

лише надає послуги з оренди примiщень, тому перебуває у тяжкому фiнансовому станi.  

За пропозицiєю представника головного акцiонера ТОВ "Лiнен оф Десна" Маслюченка Олександра 

Вiкторовича Загальними зборами визнано роботу генерального директора Товариства задовiльною, а звiт 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затверджено. 

Питання 3.  Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2017 роцi  та прийняття рiшень за 

наслiдками розгляду звiту. 

Слухали: Голову Зборiв Шевчука Ю.М., який повiдомив, що з огляду на вiдсутнiсть на Зборах голови та 

членiв Наглядової ради, звiт був переданий напередоднi зборiв i запропонував зачитати звiт Наглядової 

ради, згiдно якого впродовж 2017 року Наглядовою Товариства регулярно проводилися засiдання, на яких 

серед iнших приймалися рiшення, спрямованi на вiдновлення стабiльної роботи пiдприємства.  

За пропозицiєю Маслюченка О. В. результати дiяльностi Наглядової ради Товариства визнано 

задовiльними та затверджено звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 

Питання 4: Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2017 рiк та їх затвердження.  

Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства за 2017 рiк. 

Питання 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк 

Прийняте рiшення: Затвердити  рiчний звiт та  баланс Товариства  за 2017 рiк. 

Питання 6. Затвердження результатiв дiяльностi, розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2017 

рiк. 

Прийняте рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю прибуткiв через занепад льонарства на Полiссi  за пiдсумками 

роботи Товариства в 2017 роцi, не розподiляти прибутки, дивiденди не нараховувати. 

Питання 7  Переобрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 

Прийняте рiшення:  

- вiдкликати весь склад Наглядової ради ти Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз закiнченням термiну 

їх повноважень; 

- обрати новий склад Наглядової ради, запропонований на засiданнi Наглядової ради Товариства 

07.03.2018 року, термiном до проведення наступних рiчних Зборiв Товариства: Гайдук Сергiй Федорович; 

Деркач Володимир Павлович; Лiгiнова Юлiя Вiкторiвна, яка є представником ТОВ "Лiнен оф Десна"; 

- обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї, запропонований на засiданнi Наглядової ради Товариства 

07.03.2018 року, термiном на 3 роки: Скляр Iрина Олександрiвна; Павлюк Галина Василiвна; Яремчук 

Валентина Миколаївна. 

Питання №1-7 розглянутi, проголосованi одноголосно "ЗА" - 100% вiд присутнiх на Зборах, про що 

складено протокол №1. 

Скликання загальних Зборiв iнiцiювала наглядова рада. Пропозицiї до перелiку порядку денного подавала 

наглядова рада, iнших пропозицiй по змiнi порядку денного не було. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 18.05.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря зборiв, затвердження 

порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 

Прийняте  рiшення: Обрати лiчильну  комiсiю, голову та секретаря зборiв, затвердити порядок проведення 

загальних зборiв (регламент зборiв). 



Голосували:  

- сформувати Лiчильну комiсiю та обрати 2 (двох) осiб до її складу: Осипову Олену Семенiвну - головою 

Лiчильної комiсiї, Антонюка Вiктора Васильовича - членом Лiчильної комiсiї; 

- обрати головою Зборiв Шевчука Юрiя Миколайовича, а секретарем Зборiв - Павлюк Галину Василiвну; 

- встановити наступний регламент проведення Зборiв: для доповiдi по питанню №2 порядку денного до 20 

хв.; для доповiдей по iнших питаннях - до 10 хв.; вiдповiдi на запитання - до 5 хв. Голосування з усiх 

питань порядку денного здiйснюються бюлетенями. 

 

Питання 2. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2018 р. 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, представника ТОВ "Лiнен оф Десна" Гайдука Сергiя 

Федоровича, який запропонував не розглядати це питання через вiдсутнiсть вчинених значних правочинiв 

впродовж 2018 року, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Голосували: Не розглядати питання №2 через вiдсутнiсть вчинених значних правочинiв впродовж 2018 

року, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Питання 3.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.  

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, представника ТОВ "Лiнен оф Десна" Гайдука Сергiя 

Федоровича, який iнформував присутнiх про необхiднiсть надати згоду на вчинення Товариством 

правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв, 

сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi, якi 

укладатимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.  

Умови таких правочинiв обов'язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. Рiшення про 

узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради. 

Визначити, що зокрема попередньо схвалюються наступнi значнi правочини: 

- договори кредиту, загальною сукупною вартiстю не бiльше 10000000,00 (десяти мiльйонiв) грн.; 

- договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, банкiвської гарантiї тощо), загальною сукупною 

вартiстю не бiльше 10000000,00 (десяти мiльйонiв) грн.; 

- договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобiв, в т.ч. власних основних засобiв, 

загальною сукупною вартiстю не бiльше 8000000,00 (восьми мiльйонiв) грн.; 

- договори, предметом яких є придбання або продаж корпоративних прав та цiнних паперiв, в т.ч. власних 

корпоративних прав та цiнних паперiв загальною сукупною вартiстю не бiльше 5000000,00 (п'яти 

мiльйонiв) грн.; 

- договори позики, фiнансової допомоги загальною сукупною вартiстю не бiльше 3000000,00 (трьох 

мiльйонiв) грн.; 

- договори оренди загальною сукупною вартiстю не бiльше 5000000,00 (п'яти мiльйонiв) грн.; 

- договори купiвлi-продажу (поставки) продукцiї власного виробництва, сировини та матерiалiв, 

необхiдних для виробництва, загальною сукупною вартiстю не бiльше 12000000,00 (дванадцяти мiльйонiв) 

грн.; 

- договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартiстю не бiльше 8000000,00 (восьми 

мiльйонiв) грн.; 

- договори на постачання електричної енергiї, загальною сукупною вартiстю не бiльше 8000000,00 (восьми 

мiльйонiв) грн. 

Голосували: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв, сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться Товариством впродовж 

року з дати прийняття цього рiшення. 

 

Питання 4: Прийняття рiшення про припинення повноважень виконавчого органу та обрання виконавчого 

органу. 

Слухали: Голову Зборiв Шевчука Ю.М., який повiдомив учасникiв Зборiв, що згiдно статуту термiн 

повноважень виконавчого органу Товариства становить 5 (п'ять) рокiв, який наразi спливає, тому виникла 

необхiднiсть переобрати виконавчий орган Товариства - генерального директора. 

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства, представник ТОВ "Лiнен оф Десна" Гайдук Сергiй 

Федорович, який запропонував: 

1. Припинити повноваження Шевчука Юрiя Миколайовича на посадi генерального директора Товариства, 

у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. 

2. Обрати Шевчука Юрiя Миколайовича на посаду генерального директора Товариства, термiном на 5 

(п'ять) рокiв. 

Вирiшили:  

1. Припинити повноваження Шевчука Юрiя Миколайовича на посадi генерального директора Товариства, 

у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.  

2. Обрати Шевчука Юрiя Миколайовича на посаду генерального директора Товариства, термiном на 5 

(п'ять) рокiв. 

 

 

 

 



 

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 немає 

 

 

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

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше немає 

 

 

Які були 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 Немає 

 

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

Акціонер (акціонери) власники 10 і 

більше відсотків простих акцій 

Товариства не подавали вимоги 

скликати загальні збори. 

Інше (зазначити) Немає 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : У звітному 

періоді випадку не проведення чергових загальних зборів не було. 

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

У звітному періоді випадку не проведення позачергових загальних зборів не було. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість 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 

Інші (запишіть)                                         
немає 

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Оцінка роботи членів наглядової ради не проводилася. 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Комітетів наглядова рада не створювала, тому оцінка роботи комітетів не проводилася. 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

Гайдук Сергій Федорович  Голова наглядової ради   X 

Деркач Володимир Павлович Член наглядової ради  X 

Лігінова Юлія Вікторівна 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 (запишіть)                                                                           
немає 

 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           
немає 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Впродовж 2018 року відбулися засідання наглядової ради з приводу скликання та проведення чергових зборів 

акціонерів 28.04.18р. та позачергових зборів акціонерів 18.05.18р. 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      
немає 

 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 

Товариства 

Права Генерального директора Товариства. 

1. Без довіреності представляти інтереси 

Товариства та вчиняти від його імені 

юридичні дії в межах компетенції, 

визначеної цим Статутом та Положенням 

про Генерального директора Товариства; 

2. Приймати участь у засіданнях наглядової 

ради з правом дорадчого голосу; 

3. Здійснювати контроль за оперативною, 

поточною, фінансово-господарською 

діяльністю Товариства; 

4. Здійснювати дії стосовно кадрової 

політики Товариства шляхом приймання на 

роботу та звільнення працівників 

Товариства. 

5 Видавати в межах своєї компетенції 

накази (розпорядження), що мають 

обов'язковий характер для всіх працівників 

товариства; 

6. Давати усні та письмові вказівки 

працівникам товариства, що мають 

рекомендований характер, та набувають 

обов?язкового характеру в разі реалізації їх 

в рішеннях або наказах уповноважених 

органів Товариства; 

7. Розробка проектів річного бюджету, 

бізнес-планів, програм фінансово-

господарської діяльності Товариства; 

8. Розробка та затвердження поточних 

фінансово-господарських планів і 

оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалізації. Затвердження 

планів роботи правління; 

9. Прийняття рішень щодо відчуження 

основних засобів, якщо їх ринкова вартість 

становить до 10 відсотків вартості активів 

за даними останньої річної фінансової 

звітності товариства. 

10. Визначення загальних засад 

інформаційної політики Товариства. 

Встановлення порядку надання інформації 

акціонерам та особам, які не є акціонерами. 

Визначення переліку відомостей, що є 

конфіденційними, а також встановлення 

порядку доступу до конфіденційної 

інформації. Здійснення контролю за 

розкриттям інформації та реалізацією 

інформаційної політики Товариства; 

11. Організація ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Товариства. Складання 

та надання наглядовій раді квартальних та 

річних звітів Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд 

загальних зборів акціонерів; 

12. Розробка штатного розкладу та 

затвердження посадових інструкцій та 

посадових окладів працівників Товариства; 

13. За погодженням наглядової ради 

прийняття рішення про створення та участь 

Товариства в інших юридичних особах, 

вирішення питань про прийняття у зв'язку з 

цим Товариством на себе відповідних 

зобов'язань; 

14. Прийняття рішень щодо укладання 



правочинів, ринкова вартість майна або 

послуг, що є їх предметом, становить до 10 

відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності 

товариства, крім договорів на постачання та 

транспортування природного газу; 

15. Забезпечення функціонування належної 

системи внутрішнього та зовнішнього 

контролю  за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства. Виявлення 

недоліків системи контролю   розробка 

пропозицій та рекомендацій щодо її 

вдосконалення. Здійснення контролю за 

ефективністю зовнішнього аудиту, 

об'єктивністю та незалежністю аудитора. 

Здійснення контролю за усуненням 

недоліків, які були виявлені під час 

проведення перевірок ревізійною комісією, 

службою внутрішнього аудиту та зовнішнім 

аудитором; 

16. Забезпечення проведення аудиторської 

перевірки діяльності Товариства на вимогу 

акціонерів, які володіють не менш як 10 

відсотками акцій Товариства. Аудиторська 

перевірка повинна бути розпочата не 

пізніше як за 30 днів з дати надання 

відповідної вимоги акціонерів; 

17. Відкривати рахунки у банківських 

установах. 

18. Підписувати довіреності, договори та 

інші документи від імені Товариства, 

рішення про укладення (видачу) яких 

прийнято уповноваженим органом 

Товариства в межах його компетенції 

відповідно до положень цього Статуту. 

19 Розпоряджатися коштами та майном 

Товариства в межах, визначених цим 

Статутом, рішеннями загальних зборів, 

наглядової ради та Генеральним 

директором. 

20. Підписувати від імені Товариства 

колективний договір, зміни та доповнення 

до нього. 

21. Здійснювати інші функції, які необхідні 

для забезпечення нормальної роботи 

Товариства, згідно з чинним 

законодавством та внутрішніми 

документами Товариства. 

 

 

Опис 

Одноосібним виконавчим органом 

Товариства, що здійснює управління його 

поточною діяльністю згідно чинної редакції 

Статуту Товариства являється генеральний 

директор, який обирається Загальними 

зборами акціонерів терміном на 5 років. 

Позачерговими Загальними зборами 

акціонерів 18.05.2018 року на наступні 5 

років переобрано Шевчука Юрія 

Миколайовича. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Чинною редакцією Статуту Товариства передбачено, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист 

прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та 

регулює діяльність виконавчого органу, яким в Товаристві є генеральний директор. Положення про наглядову раду 

та виконавчий орган на підприємстві не приймалося. 

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради 

входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради 

приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства 

обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: 

Голова наглядової ради Гайдук Сергій Федорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами 

акціонерів від 27 квітня 2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 27 квітня 2018 року) терміном на 

3 роки, Головою наглядової ради обраний із числа членів наглядової ради на засіданні 27 квітня 2018 року 

(протокол Наглядової ради №1 від 27 квітня 2018 року); 

Член наглядової ради Деркач Володимир Павлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами 

акціонерів 27 квітня 2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 27 квітня 2018 року) терміном на 3 

роки; 

Член наглядової ради Лігінова Юлія Вікторівна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27 

квітня 2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 27 квітня 2018 року) терміном на 3 роки. 

Комітети наглядової ради не створювались. 

Впродовж 2018 року відбулися засідання наглядової ради: 

 

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 

07.03.2018 100% Прийняття рішення про підготовку та проведення чергових Загальних зборів акціонерів 27 

квітня 2018 року 

20.04.2018 100% Прийняття рішення про підготовку та проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів 18 травня 2018 року 

 

Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю згідно чинної 

редакції Статуту Товариства являється генеральний директор, який обирається загальними зборами акціонерів 

терміном на 5 років. Позачерговими Загальними зборами акціонерів 18.05.2018р.  на наступні 5 років переобрано 

Шевчука Юрія Миколайовича. 



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, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  1  

 

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 Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні 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 

Ні Так 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 Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства             X   

Положення про порядок розподілу прибутку                X   



Інше (запишіть)                                         Інші документи відсутні у Товаристві. 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується 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 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 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)                                         немає 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 



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

Інше (запишіть)                                         немає 

 



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 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лiнен 

оф Десна" 

36235356 
60.1324773 

 



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 

  
 

Згідно статуту Вищим органом Товариства є Загальні збори, які здійснюють: 

1. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти 

рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

2. Обрання ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. 

3. Обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії товариства здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування. 

4. Обрання Генерального директора. 

 

Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб, які обираються строком на 3 роки. 

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 

2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 

2.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 

2.2.  В разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 

2.3.  В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 

2.4.  В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

3. Наглядова рада здійснює обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства у період між 

Загальними зборами. 

 

Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб, які обираються строком на 3 роки. 

1. Голова ревізійної комісії обирається Загальними зборами, або членами ревізійної комісії з їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 

2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення 

про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення загальними зборами 

відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково 

відповідно до рішення загальних зборів у будь який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів 

Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання 

певних подій, а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 

2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову  особу засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

 

Генеральний директор обирається Загальними зборами акціонерів, або Наглядовою радою у період між 

Загальними зборами, строком на 5 (п'ять) років. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Наглядова рада  (п.7.3 Статуту): 

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом 

Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів (п.7.3.18). Згідно 

п.7.3.19 статуту до виключної компетенції наглядової ради серед інших питань належать і такі: 

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, які регулюють питання діяльності Товариства; 

2) прийняття рішень про проведення чергових та позачергових загальних зборів, обрання реєстраційної 

комісії зборів;  

3) припинення повноважень генерального директора та членів інших органів Товариства; 

4) прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

5) затвердження ринкової вартості майна у передбачених чинним законодавством випадках; 

6) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; 

7) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перебуває в межах від 10 до 

25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

8) погодження організаційної структури Товариства та структури апарату управління Товариством. 

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства. 

Крім того, голова наглядової ради: 

1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого 

наглядовою радою; 

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує 

ведення протоколів засідань наглядової ради; 

3) відкриває загальні збори; 

4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний 

стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 

7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з генеральним директором Товариства; 

8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства. 

9) голова наглядової ради має право представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та 

іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, 

державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами; 

 

Голова та члени наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 

функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх 

підприємств Товариства; 

2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 

4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової  

ради. 

 

Генеральний директор (п.7.4 Статуту): 

Генеральний директор має право: 

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти юридичні дії від його імені в межах 

компетенції, визначеної статутом та положенням про генерального директора; 

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 

3) здійснювати контроль за оперативною, поточною, фінансово-господарською діяльністю Товариства; 

4) приймати участь  в  засіданнях  наглядової ради Товариства з правом  дорадчого  голосу; 

1) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством; 

2) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та 

додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання 

згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь 

Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи; 

3) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 

предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 

а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів; 

5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та 

інших документів ; 

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 

7) отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється наглядовою 

радою  Товариства; 

8) видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками 

Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, 



установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими 

документами Товариства. 

 

Ревізійна комісія - є колегіальним органом, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства від імені його акціонерів: 

Ревізійна комісія має право (п.9.70 Статуту): 

- витребувати у Товариства документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства для 

перевірки; 

- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; 

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 

- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; 

- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; 

- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія", код за ЄДРПОУ 33253896. 

Адреса: вул.Бориса Тена, буд.90/1, кв.86, м.Житомир, Корольовський р-н, 10024 

Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №3499. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України №0436, дата видачі 

01.10.2018 року. 

Телефон: (0412) 33-87-80, 0674247643. 

 

Звіт про корпоративне управління  

Публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" 

код за ЄДРПОУ 33253896, місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с. Рижани,  Хорошівський р-н, Житомирська обл., 

12122, 

містить наступні розділи: 

1. Інформація щодо наявності  кодексу корпоративного управління. 

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. 

3. Інформація про загальні збори акціонерів. 

4. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства. 

5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками. 

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій. 

7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства. 

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства. 

9. Повноваження посадових осіб Товариства. 

 

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - 

товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" перевірено інформацію, зазначену у 

пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту  про  корпоративне  

управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне 

управління. 

 

Аудитор ТОВ АФ "Наталія"                               Стасюк Н.В. 

(Сертифікат аудитора серії А № 007096 від 27 жовтня 1999 року) 

 

Директор ТОВ АФ "Наталія"                               Грунтова Н.О. 

(Сертифікат аудитора серії А № 007438) 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА" 
36235356 

41400 Сумська область Глухiвський 

р-н м.Глухiв вул.Жужоми, 31 
1916852 60.132477338783 1916852 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 1916852 60.132477338783 1916852 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 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 3187715 0.25 

Статут стаття 5. ПРАВА ТА 

ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 

ТОВАРИСТВА 

5.1. Акціонерами Товариства можуть 

бути юридичні та (або) фізичні 

особи, які набули право власності на 

акції Товариства при його створенні, 

при додатковому випуску акцій та на 

вторинному ринку цінних паперів, 

або іншим законним способом 

набули право власності на акції 

Товариства, і внесені до реєстру 

акціонерів Товариства. 

5.2. Кожною простою акцією 

товариства її власнику - акціонеру 

надається однакова сукупність прав, 

включаючи права на: 

5.2.1. Акціонери Товариства мають 

право належним чином 

розпоряджатися акціями Товариства 

відповідно до чинного законодавства 

України. Кожна проста акція дає 

право на один голос на Загальних 

зборах акціонерів Товариства, крім 

випадків проведення кумулятивного 

голосування. Товариство не може 

встановлювати обмеження щодо 

кількості акцій або кількості голосів 

за акціями, що належать одному 

акціонеру. 

5.2.2. На участь в управлінні 

Товариством, крім випадків 

передбачених Законом України; 

Емiтент не здiйснював публiчної 

пропозицiї, допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру не було. 

Додаткового випуску акцiй протягом 

звiтного перiоду Емiтент не здiйснював. 



5.2.3. Право обирати і бути обраним 

до органів управління, відповідно до 

цього Статуту та внутрішніх 

нормативних документів 

Товариства, крім випадків, 

передбачених законом України; 

5.2.4. Одержування інформацію про 

діяльність Товариства, якщо така 

інформація не є інформацією з 

обмеженим доступом 

(конфіденційною або таємною). 

Встановлення обмеженого доступу 

до фінансової звітності Товариства, 

Статуту та внутрішніх положень 

забороняється; 

5.2.5. Бути присутнім на зборах 

акціонерів особисто або доручати 

виконання своїх прав 

уповноваженим представникам, а 

також голосувати на Загальних 

зборах акціонерів особисто або через 

своїх представників. 

5.2.6. Призначення своїх 

представників та уповноважувати їх 

на виконання прав та обов'язків 

акціонера Товариства відповідно до 

виданих в установленому порядку 

довіреностей. Представник може 

бути постійним або призначеним на 

певний час. Акціонер має право в 

будь-який час замінити свого 

представника, повідомивши про це 

Правління Товариства. 

5.2.7. Вихід із товариства шляхом 

відчуження належних йому акцій. 

Акціонер має право вільно 

розпоряджатися належними йому 

акціями Товариства, зокрема 

продавати чи іншим чином 

відчужувати їх на користь інших 

юридичних та фізичних осіб без 



попереднього інформування та (або) 

отримання на це дозволу інших 

акціонерів або Товариства; 

5.2.8. Брати участь у розподілі 

прибутку Товариства та одержувати 

його частину (дивіденди); 

5.2.9. На переважне придбання 

додатково випущених Товариством 

акцій в кількості, пропорційній 

частці акціонера у статутному 

капіталі Товариства на момент 

прийняття рішення про випуск 

акцій; 

5.2.10. Вимагати обов'язкового 

викупу Товариством всіх або 

частини належних йому акцій у 

випадках та порядку, передбачених 

чинним законодавством України та 

внутрішніми документами 

Товариства; 

5.2.11. Отримання у разі ліквідації 

товариства частини його майна або 

вартості частини майна Товариства, 

пропорційну частці акціонера у 

статутному капіталі Товариства; 

5.2.12. Реалізовувати інші права, 

встановлені цим Статутом та 

законом. 

5.3 Акціонери Товариства 

зобов'язані: 

5.3.1. Дотримуватися Статуту та 

внутрішніх положень Товариства; 

5.3.2. Виконувати рішення загальних 

зборів та інших органів Товариства; 

5.3.3. Виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, у тому числі 

оплачувати акції у розмірі, порядку 

та засобами, передбаченими 

Статутом; 

5.3.4. Не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 



інформацію про діяльність 

Товариства; 

5.3.5. Акціонери Товариства не 

відповідають за зобов'язаннями 

Товариства і несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю Товариства, 

тільки в межах належних їм акцій. 

Акціонери, які не повністю оплатили 

акції, відповідають за 

зобов'язаннями Товариства у межах 

оплаченої частини вартості 

належних їм акцій. До акціонерів 

Товариства не можуть 

застосовуватися будь-які санкції, що 

обмежують їх права, у разі вчинення 

протиправних дій Товариством або 

іншими акціонерами Товариства.  

5.3.6. Виконувати інші обов'язки, 

встановлені цим Статутом, законом 

та внутрішніми положеннями 

Товариства. 

 

Примітки Немає 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.11.2000 69/06/1/00 

Центральний 

територiальний 

департамент 

Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000166441 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 3187715 796928.75 

100.000000000

000 

Опис 
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових 

бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 839.000 851.000 0.000 0.000 839.000 851.000 

- будівлі та споруди 826.000 826.000 0.000 0.000 826.000 826.000 

- машини та обладнання 13.000 13.000 0.000 0.000 13.000 13.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 839.000 851.000 0.000 0.000 839.000 851.000 

 

Пояснення :  Власні основні засоби, далі - ОЗ, залишковою вартістю 851 тис.грн., 

первісною вартістю 5849 тис.грн. та накопиченим зносом 4998 тис.грн.  

В 2018 році вибуття ОЗ не було, придбано ОЗ у сумі 12,0 тис.грн. 

Оцінка технічного стану ОЗ на дату балансу за показниками: 

- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,856 або 85,6% первісної вартості ОЗ; 

- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,144; 

- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0; 

- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,025. 

ОЗ дуже зношені і у випадку відновлення повноцінної господарської діяльності 

потребують інтенсивного оновлення. 

Термiни та умови користування ОЗ становить до повного зносу у виробничiй 

дiяльностi. 

Обмежень на використання майна немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -793 -345 

Статутний капітал (тис.грн.) 797 797 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 797 797 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-793.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 

капіталу(797.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 

зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 

капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 

155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 2208.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 2208.00 Х Х 

Опис На дату балансу загальна сума поточних зобов'язання та забезпечень становить 2208 тис.грн., вони 

оцiненi за сумою погашення. Впродовж 2018 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 938 

тис.грн. або на 73,8%, за рахунок зростання iншої поточної заборгованостi.  

Складовими цих зобов'язань являються: 

-   за розрахунками iз страхування - 2 тис.грн.; 

-   за розрахунками з оплати працi - 11 тис.грн.; 

-   iншої поточної заборгованостi - 2183 тис.грн.; 

-   поточнi забезпечення - 12 тис.грн. 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

31133478 

Місцезнаходження 10008 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир Новий бульвар, 

буд. 9, оф. 1 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

2429 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0412) 42-14-96, 

Факс 42-14-97 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторськi послуги. Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової 

дiяльностi у сферi фiнансiв. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подільський р-н м.Київ Нижній Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

не лiцензується 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 5910404; 

Факс 5910440 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв. 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування обiгу 

емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензiванню 

та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та 

Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв. 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

34045290 

Місцезнаходження 04655 м. Київ д/н м.Київ Полярна, 20-А, оф.6 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №286642 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)-500-16-07 



Факс 500-16-08 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Депозитарна установа надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв в 

цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв, виконання розпоряджень 

на проведення облiкових операцiй. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

33253896 

Місцезнаходження 10024 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир вул.Бориса 

Тена, буд.90/1, кв.86 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

3499 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2018 

Міжміський код та телефон (0412) 33-87-80, 0674247643 

Факс (0412) 33-87-80 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис Аудиторськi послуги. Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової 

дiяльностi у сферi фiнансiв. Свідоцтво відповідності якості №0436. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 



Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський 

льонозавод" 

за ЄДРПОУ 00306012 

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1821184001 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ПIДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДIННЯ 

ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН 

за КВЕД 13.10 

Середня кількість працівників  5   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 12122 Житомирська область Хорошiвський р-н с.Рижани 

вул.Заводська, 1, т.(04145)3-37-24 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 -- -- 

-- 

первісна вартість 1001 -- -- -- 

накопичена амортизація 1002 -- -- -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 839 851 1978 

первісна вартість 1011 5837 5849 6160 

знос 1012 4998 4998 4182 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 839 851 1978 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 -- 49 

26 

Виробничі запаси 1101 -- 49 -- 

Готова продукція 1103 -- -- 1 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 24 10 

3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 -- -- 

-- 

з бюджетом 1135 29 28 1 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 466 -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 11 1 

Рахунки в банках 1167 22 11 1 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 

Усього за розділом II 1195 86 564 31 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 925 1415 2009 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 797 797 

797 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 74 74 77 

Резервний капітал 1415 -- -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1216 -1664 1001 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 -345 -793 1875 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 282 -- 92 

розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 20 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 2 2 1 

розрахунками з оплати праці 1630 15 11 21 

Поточні забезпечення 1660 12 12 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 959 2183 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 1270 2208 134 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 925 1415 2009 

 

 
Примітки додаються. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевчук Юрій Миколайович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Посада не передбачена штатним розписом 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-

Волинський льонозавод" 

за ЄДРПОУ 00306012 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 -- -- 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (--) (--) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 -- -- 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 107 114 

Адміністративні витрати  2130 (152) (73) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (429) (565) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (474) (524) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 26 128 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (--) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (448) (396) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (448) (396) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -448 -396 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 115 78 

Витрати на оплату праці 2505 272 247 

Відрахування на соціальні заходи 2510 64 49 

Амортизація 2515 -- -- 

Інші операційні витрати 2520 130 264 

Разом 2550 581 638 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 3187715 3187715 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 3187715 3187715 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.14053950) (  0.12422690) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.14053950) (  0.12422690) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (рядок 2610, 2615 

гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах вiн становить за звiтний перiод:  -

0,0001405395 тис.грн., за попереднiй перiод: -0,0001242269 тис.грн. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевчук Юрій Миколайович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Посада не передбачена штатним розписом 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський 

льонозавод" 

за ЄДРПОУ 00306012 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від операційної оренди 3040 41 114 

Інші надходження 3095 94 254 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (931) (18) 

Праці 3105 (272) (202) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (64) (48) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (88) (81) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (--) (8) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (88) (73) 

Інші витрачання 3190 (2) (2) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1222 17 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (13) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -13 -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 1224 -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1224 -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -11 17 

Залишок коштів на початок року 3405 22 5 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 11 22 

 
Примiтки додаються. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевчук Юрiй Миколайович 



 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Посада не передбачена штатним розписом 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-

Волинський льонозавод" 

за ЄДРПОУ 00306012 

 

Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 797 -- 74 -- -1216 -- -- -345 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 797 -- 74 -- -1216 -- -- -345 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -448 -- -- -448 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -448 -- -- -448 

Залишок на кінець року 4300 797 -- 74 -- -1664 -- -- -793 

 
Примiтки додаються. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевчук Юрiй Миколайович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Посада не передбачена штатним розписом 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

ПАТ "ВОЛ-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" 

1. Загальна iнформацiя 

Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" є юридичною 

особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.  

ПАТ (ВАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод" створене згiдно рiшення засновника - 

держави в особi  РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) вiд 13 

жовтня 1995 року № 414 шляхом перетворення  державно-комунального пiдприємства  по 

виробництву та переробцi льону "Володарсько-Волинський льонозавод" у вiдкрите 

акцiонерне товариство згiдно Декрету КМУ вiд 17 травня 1993 року №51-93 "Про 

особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Зареєстроване 

Володарсько-Волинською РДА 13 жовтня 1995 року (реєстрацiйний № 1404), Товариство 

являється правонаступником усiх прав та обов'язкiв вищезгаданого ДКП.  

Загальними зборами акцiонерiв вiд 10 грудня 2012 року прийнято рiшення про 

приведення статусу Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про 

акцiонернi товариства", тому Товариство стало публiчним i здiйснює свою 

дiяльнiсть, керуючись Статутом в новiй редакцiї, затвердженим цими ж зборами 

акцiонерiв та зареєстрованим державним реєстратором Володарсько-Волинської 

райдержадмiнiстрацiї 20.12.12 за № 12851050010000068. 

 

Органiзацiйно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емiтента українською 

мовою Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" (ПАТ 

"Володар-Волинський льонозавод") 

Найменування емiтента англiйською мовою Publik Joint-stock Company "Volodarsko-

Volynskiy Flax Plant" (PJSC "Volodar-Volynskiy Flax Plant") 

Код ЄДРПОУ 00306012 

№ свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата його видачi Серiя А00 №136869  вiд 

20.11.1995 року 

№ 128 512 0000 0000068 

Виписка з ЄДР Серiя ААБ №663792 вiд 27.12.12 

Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї Хорошiвська (Вол-Волинська) райдерж-

адмiнiстрацiя 

Мiсцезнаходження емiтента вул. Заводська, 1, с. Рижани,  Хорошiвський р-н, 

Житомирська обл., 12130 

Телефон, факс (4145) 3-37-24,  5-31-59 

Е-mail Немає 

Мультирахунок 26005109294 

Назва банку, МФО ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  380805 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010   

13.10   Пiдготування та прядiння текстильних волокон 

46.71   Оптова торгiвля твердим, рiдким та газоподiбним паливом 

23.65 Виготовлення виробiв iз волокнистого цементу 

Дата скликання зборiв акцiонерiв в 2018 роцi 27 квiтня 2018 року - черговi збори, 

18.05.18 - позачерговi 

Кiлькiсть акцiонерiв  1365 - ФО, 2 - ЮО, 1 номiнальний утримувач 

Iнформацiя про депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" м. Київ (i.к. 

30370711) 

Iнформацiя про зберiгача цiнних паперiв емiтента ТОВ НВП "Магiстр" м. Київ 

(i.к. 34045290) 

Середня чисельнiсть персоналу 5 

Вiдповiдальнi посадовi особи в 2018 роцi 

Генеральний директор Шевчук Юрiй Миколайович 

  

2. Умови, в яких функцiонує пiдприємство 

Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та 

економiчного спаду. Весь звiтний рiк пов'язаний iз полiтичною нестабiльнiстю. 

Стабiльнiсть економiки в майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд негайного 

проведення урядом України реформ i вiд ефективностi прийнятих економiчних, 

фiнансових та монетарних заходiв. 

В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть 

Товариства валютного та кредитного ризикiв. 

Валютний ризик 

Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, 

iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у 

процесi проведення Компанiєю багатьох типiв операцiй в Українi.  

Кредитний ризик 



Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного 

ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за 

торговими операцiями. Товариство намагається управляти цим ризиком шляхом 

постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi 

змiною цiн на продукцiю, Товариство не здiйснює основної дiяльностi, тому не 

укладало деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження 

цiн. 

3. Основнi засади складання фiнансової звiтностi 

Функцiональною валютою звiтностi є гривня, яка, являючись нацiональною валютою 

України, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що 

проводились пiдприємством при пов'язаних з ними обставинами впродовж 2018 року, 

впливаючи на її дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк згiдно МСФЗ складена 

на основi iсторичної вартостi в тисячах гривень, якщо по тексту не зазначено iнше.  

Вона пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, вiдповiдно 

до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Отже Товариство вважає, що пiдприємство здатне продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, однак не виключає 

коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 

могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 

до принципiв безперервностi дiяльностi. Вважаємо, що безперервнiсть дiяльностi 

товариства пiдтверджується вiдсутнiстю подiй або умов, якi можуть поставити пiд 

значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, адже 

власники та управлiнський персонал не мають намiрiв лiквiдувати товариство чи 

припинити його дiяльнiсть.                                                                                                                                                 

 

4. Основи подання фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за концептуальною основою загального 

призначення з метою надання користувачам iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi 

результати дiяльностi та грошовi потоки i є корисною при прийняттi ними 

економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю нинiшнiм та потенцiйним 

iнвесторам, позикодавцям та iншим кредиторам з метою допомогти оцiнити вартiсть 

суб'єкта господарювання. Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ ""Вол-

Волинський льонозавод"" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї, чиннiй на 01 

сiчня 2018 року.  При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також 

вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 

суперечать вимогам МСФЗ зокрема дотримання вимог Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 1 (МСБО 1) щодо  подання фiнансової звiтностi загального 

призначення.  

   В наказi про облiкову полiтику Товариства наведена вимога, що облiкова полiтика 

повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам 

Закону i кожному конкретному МСФЗ i П(С)БО. При iснуваннi суперечностей у вимогах 

до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж МСФЗ i П(С)БО 

прiоритет вiддається МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством 

України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку, для iнших цiлей складається у форматi, 

передбаченому МСФЗ.  

 

5. Основнi положення облiкової полiтики 

Основа складання 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена вiдповiдно до МСФЗ на основi 

принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для 

продажу, що вiдображаються за справедливою вартiстю. Товариство веде 

бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в нацiональнiй валютi - гривнi 

(грн.).                                                                          

  Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає 

економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин Товариства, є гривня. 

Ця фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку Товариство 

складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi 

коригування, не вiдображенi в бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними 

для представлення активiв та зобов'язань, фiнансових результатiв та руху грошових 

коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. Основнi коригування стосуються:  

1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 

2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 

3) подання iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. 



Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рiшення оцiнювати об'єкти основних 

засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ, якою являється 01 сiчня 

2012 року (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у 

фiнансовiй звiтностi за МСФЗ пiд час трансформацiї. 

                                                                                                                                                                                                                        

Використання оцiнок 

Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що 

впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. 

Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї 

основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення 

майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на 

момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш 

ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-

середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно 

переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на 

час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як 

очiкувала Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на 

оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупний дохiд) i змiнюються припущення. 

Операцiї в iноземнiй валютi  

Операцiй в iноземнiй валютi пiдприємство не здiйснює. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи на балансi Товариства не значаться. 

Основнi засоби 

Основнi засоби (далi - ОЗ) вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Матерiальнi активи, термiном корисного 

використання бiльше 1 року i вартiстю менше 6000,00 грн. не визнаються у складi ОЗ 

i не амортизуються, а списуються на витрати перiоду при введеннi в експлуатацiю. 

" Амортизацiя нараховується лише на зданий в операцiйну оренду склад, а на 

решту ОЗ - не нараховується, оскiльки по причинi вiдсутностi основної дiяльностi 

вони законсервованi ще в 2009 роцi.  

Витрати, понесенi пiсля введення ОЗ в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, 

технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi 

про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були 

понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту ОЗ 

понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як 

додаткова вартiсть основних засобiв. 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта ОЗ активом, 

визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

об'єкта. 

Дооцiнка ОЗ списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням 

об'єкта ОЗ. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть, як окремий компонент звiтностi, в балансi не видiлена. 

Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї в балансi пiдприємства не значаться. 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити 

вiдсутнi. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою 

собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється 

у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не 

вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної 

сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна 

заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. 

Запаси 

Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою 

вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в 

процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на 

здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення 

реалiзацiї. 

Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну 

частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужностi, за 

виключенням витрат за позиками. 

Акцiонерний капiтал  

Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої 

за них  Товариством.  



Управлiння капiталом:  

Основна задача Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi 

безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам 

i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i 

зниження його вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його коригування 

Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, 

провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для 

зниження заборгованостей або залучити новi кредити. 

Процентнi кредити та позики 

Кредити та позики Товариством не залучались.  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою 

вартiстю.  

Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання  

Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, 

коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття 

економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. 

Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, 

якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок 

минулої подiї; 

2)       ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, 

буде необхiдним для погашення заборгованостi;  

3)         можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, 

необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, 

коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою 

вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.  

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення 

поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, 

забезпечення сторнується. 

Визнання доходiв та витрат 

Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi 

операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може 

бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, 

iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження 

i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до 

покупця.  

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним 

доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. 

Податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма 

тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань 

i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.  

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових 

рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих 

тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових 

збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого 

можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi 

збитки.  

На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову 

вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати 

ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати 

частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, 

застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання 

зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули 

чинностi або були затвердженi на дату балансу.  

Внески до Державного пенсiйного фонду 

Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи 

України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi 

розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi 

витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до 

перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариства не iснує 

програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, 

якi б потребували додаткових нарахувань.  



6. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках 

 Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi 

професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають 

найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в  фiнансовiй звiтностi. Цi судження, 

серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 Основнi джерела невизначеностi оцiнок 

  Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати 

причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

Строки корисного використання основних засобiв 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд 

професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними 

активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере 

до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i 

умови працi, в яких будуть експлуатуватися цi активи. Змiна будь-якого з цих умов 

або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

 

7. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

МСБО 24 дає визначення пов'язаних осiб, якими на пiдприємствi являються: 

         а) фiзична особа або близький родич такої особи, яка має в статутному 

капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, якщо така особа контролює пiдприємство 

та має суттєвий вплив на пiдприємство, або суб'єкт господарювання, зв'язаний з 

пiдприємством; 

        б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або 

материнського пiдприємства. 

        в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, 

можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй 

з пiдприємством. 

  Операцiя з пов'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань 

мiж суб'єктом господарювання, що звiтує, та пов'язаною стороною, незалежно вiд 

того, як призначається цiна. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються 

звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Розкриття у фiнансовiй звiтностi 

iнформацiї, необхiдної для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий 

стан i на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого iснуванням 

пов'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi, в тому числi 

зобов'язаннями мiж такими сторонами.   Операцiї, якi здiйснюються з пов'язаною 

стороною: 

а) придбання або продаж товарiв (готових або напiвфабрикатiв); 

б) придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв; 

в) надання або отримання послуг; 

г) оренда; 

') передача дослiджень та розробок; 

д) передача за лiцензiйними угодами; 

е) передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капiталу в 

грошовiй або в натуральнiй формi); 

є) надання гарантiй або застави; 

ж) зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної 

подiї, в тому числi контрактiв з виконанням у майбутньому (визнаних або 

невизнаних).                        

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна 

сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на 

прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку 

вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага 

придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.  

Пов'язанi особи ПАТ "Вол-Волинський льонозавод": 

- головний акцiонер ТОВ "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА" (Код ЄДРПОУ 36235356; 41400, Україна, 

Сумська обл., м. Глухiв вул. Терещенкiв, 45), яке є власником  1916852 акцiй, що 

складає 60,1325 %; 

- керiвник господарюючого суб'єкта генеральний директор Шевчук Юрiй Миколайович; 

- Голова наглядової ради та голова ревiзiйної комiсiї 

Операцiї купiвлi-продажу iз цими пов'язаними особами у 2018 роцi не здiйснювались.  

Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в 

межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного 

розкладу. 

 

8. Виплати працiвникам 



Компенсацiя - усi виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати 

працiвникам"), включаючи виплати працiвникам, до яких застосовується МСФЗ 2 

"Платiж на основi акцiй". В 2018 роцi виплати працiвникам складають: 

а) заробiтна плата, щорiчнi вiдпустки та оплата тимчасової непрацездатностi, 

виплати при звiльненнi: нарахована в сумi 329,3 тис. грн., залишок невиплаченої 

зарплати на кiнець 2018 року  - 10,7 тис. грн.; 

б)внески на соцiальне забезпечення (єдиний соцiальний внесок): нарахований в сумi 

64,3 тис. грн. 

в) платiж на основi акцiй не нараховувався в зв'язку з вiдсутнiстю прибуткiв. 

 

9. Розкриття iнформацiї про суттєвi статтi балансу 

9.1.  Необоротнi активи 

9.1.1 Основнi засоби 

Станом на 31 грудня 2018 року балансова вартiсть ОЗ Товариства складає 851,4 тис. 

грн., первiсна вартiсть - 5849,1 тис. грн. У зв'язку iз занепадом льонарства  в 

Українi  пiдприємство простоює i не займається виробництвом уже близько 10 рокiв, 

тому його ОЗ законсервовано i знос в 2018 роцi не нараховувався. За результатами 

щорiчного тесту на знецiнення необоротних активiв, керiвництво має об'рунтовану 

впевненiсть стосовно того, що ОЗ не знецiнились.  

Впродовж 2018 року придбано ОЗ первiсною вартiстю 12,7 тис. грн., вибуття не було.  

У зв'язку з тим, що пiдприємство не користується позиковими коштами у нього 

вiдсутнi ОЗ в заставi, переданi установам банкiв як забезпечення грошових 

зобов'язань по отриманих кредитах. 

 

9.2  Оборотнi активи 

 

9.2.1 Запаси 

У фiнансовiй звiтностi Товариства на кiнець 2018  року вiдображено залишок 

виробничих запасiв в сумi 48,9 тис. грн., якi придбанi у звiтному роцi та 

вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за цiнами придбання.  

 

9.2.2  Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

9.2.2.1  Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(тис. грн.) 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.17

 31.12.18 

За поставками вiтчизняним покупцям 1125 24 10 

За поставками iноземним покупцям 1125   

Аванси на поставки  1130   

Заборгованостi з податку на дохiд (CIT) 1135   

Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку (CIT) 1135 29 28 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 11 466 

в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування  1155   

в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155   

в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155   

в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв 1155   

в т.ч. iнше  1155 11 466 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом  64

 504 

Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей  1125   

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього  64

 504 

Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.  

Довгострокової дебiторської заборгованостi за балансом товариства не значиться. 

9.2.3  Грошовi кошти 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

Грошовi кошти в касi 1166   

Грошовi кошти в банку: 1167 22 11 

Поточний рахунок гривневий  22 11 

Поточний рахунок валютний    

Корпоративнi картковi рахунки    

Депозити до 1 року    

Iншi грошовi активи    

Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 22 11 

Використання грошових коштiв нiчим не обмежено. 

 

9.2.4 Iншi активи 

Iншi оборотнi та необоротнi активи в балансi товариства не значаться. 

 

9.3  Власний капiтал 



За балансом ПАТ  "Володар-Волинський льонозавод" станом на 31 грудня 2018 року 

власний капiтал становить  (793) тис. грн., у складi якого вiдображенi:   

" зареєстрований  капiтал -    797,0  тис. грн.; 

" додатковий капiтал - 74 тис. грн.; 

" непокритi збитки - 1664 тис. грн.  

9.3.1. Зареєстрований (акцiонерний або статутний) капiтал 

Розмiр акцiонерного (статутного) капiталу Товариства являється незмiнним з моменту 

його реєстрацiї i має такий вигляд: 

 

(тис. грн.) 

Змiст 31.12.17 31.12.18 

Зареєстрований акцiонерний капiтал  797 797 

Кiлькiсть простих iменних акцiй 3.187.715 3.187.715 

Вилученi акцiї - - 

Всього капiталу 797 797 

 

Станом на дату балансу зареєстрована кiлькiсть акцiй пiдприємства складає: 

3.187.715 штук простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування 

номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, що становить 100% статутного капiталу (далi 

- СК) в сумi 796.928,75 грн. Саме така кiлькiсть акцiй пiдтверджена виданим НК 

ЦПФР свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07 лютого 2013 року за № 

69/06/1/00. Дата реєстрацiї  емiсiї акцiй - 08 листопада 2000 року, видане 

свiдоцтво 07 лютого 2013 року за №69/06/1/00. Реєстрацiя випуску акцiй здiйснена 

ПАТ Нацiональним депозитарiєм України (код ЄДРПОУ 30370711).              

Первинне розмiщення акцiй здiйснено по номiнальнiй вартостi, емiсiйного доходу не 

виникло, неоплачений та додатковий вкладений капiтал в облiку та звiтностi 

Товариства вiдсутнi. Однак в процесi викупу акцiй головним акцiонером Товариства в 

2006 роцi виник емiсiйний дохiд в сумi 37414,82 грн., який облiковується на 421 

рахунку. 

У звiтному перiодi додаткова емiсiя акцiй не здiйснювалась. Додатковий випуск 

акцiй не планується. 

За даними депозитарiю в особi ПАТ "НДУ" на дату балансу нараховується: 

ў 1365 акцiонерiв - фiзичних осiб, яким належить  1121833 акцiй, або 35,1924%; 

ў 3 акцiонери - юридичнi особи, яким належить 2065882 акцiй, або 64,8076 %; 

ў Державна частка  в СК Товариства  вiдсутня. 

     Власником частки в СК понад 10 % на дату балансу являється: 

" ТОВ "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА" (Код ЄДРПОУ 36235356; 41400, Україна, Сумська обл., м. 

Глухiв вул. Терещенкiв, 45) , якому належить  контрольний пакет в кiлькостi 

1916852 акцiй, або 60,1325 %. 

9.3.2. Додатковий капiтал 

Додатковий капiтал станом на 31.12.2018 р. складається з наступного капiталу: 

" 37 тис. грн. - капiтал у дооцiнках (дооцiнка ОЗ в процесi трансформацiї 

балансу на дату переходу на МСФЗ); 

" 37 тис. грн. - емiсiйний дохiд, що виник в 2006 роцi при придбаннi акцiй 

головним акцiонером Товариства. 

 

9.4.  Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

 Станом на останнiй день 2018 року в балансi Товариства довгостроковi зобов'язання 

i забезпечення вiдсутнi. 

 

9.5.Поточнi  зобов'язання i забезпечення 

 В балансi ПАТ  "Володар-Волинський льонозавод"  у складi поточних зобов'язань 

вiдображена поточна кредиторська заборгованiсть та  короткостроковi резерви, якi в 

пiдсумку становлять 2208 тис. грн. 

9.5.1 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Короткострокову кредиторську заборгованiсть Товариство визнає поточною та оцiнює 

за сумою погашення. Структура поточних зобов'язань має такий вигляд: 

(тис. грн.) 

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.17

 31.12.18 

1 2 3 4 

Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610   

Заборгованiсть  за акцiї 1610   

За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615

 282  

За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками 1615 

  

Аванси, отриманi на поставки  1635   

З податку на дохiд  1620   

За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT) 1620   



За заробiтною платою  1630 15 11 

Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 2 2 

За дивiдендами 1640   

Поточна заборгованiсть за процентами позик, кредитiв 1690   

Iнше 1690 959 2183 

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього  1258 2196 

 

9.5.2  Короткостроковi резерви 

Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

Резерв на оплату вiдпусток працiвникам  12 12 

Резерв по гарантiйним ремонтам    

Всього 1660 12 12 

Поточнi забезпечення вiдображенi у виглядi резерву на виплату вiдпусток персоналу 

в сумi 12 тис. грн., який був розрахований в процесi трансформацiї балансу станом 

на 01.01.2012 р. згiдно вимог МСФЗ. У звiтному перiодi Товариством резерви не 

створювались. 

 

10. Розкриття iнформацiї про суттєвi статтi звiту про фiнансовi результати 

10.1  Доходи 

Оскiльки пiдприємство майже 10 рокiв простоює, у звiтному перiодi виручка вiд 

реалiзацiї продукцiї вiдсутня. Структура доходiв пiдприємства у звiтному роцi мала 

такий вигляд: 

10.1.1 Дохiд вiд реалiзацiї 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 2017 рiк 2018 рiк 

Доходи вiд продажу:    

готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг    

iнших оборотних активiв    

послуг з оренди 2120 114 107 

Списання прострокованої кредиторської заборгованостi    

Надходження за зданий металобрухт  128  

Компенсацiя використаної електроенергiї   26 

Всього 2000 242 133 

 

10.1.1. Iншi операцiйнi доходи та витрати 

 Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: 

(тис. грн.) 

Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2017 рiк 2018 рiк 

1 2 3 4 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2120 114 107 

Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць    

Вiдшкодування ранiше списаних активiв    

Одержанi штрафи, пенi, неустойки тощо    

Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi)  

  

Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти    

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi    

Iншi доходи  128 26 

Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 242 133 

                                                                          

10.2. Витрати 

10.2.1 Фактичнi витрати пiдприємства у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк були 

поданi наступним чином: 

Види витрат Сума, тис. грн. 

адмiнiстративнi витрати   152 

iншi операцiйнi витрати   429 

податок на прибуток  

Всього 581 

 

10.2.2   Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк 

мають такий вигляд: 

Види витрат Сума, тис. грн. 

Матерiальнi витрати 115 

Витрати на оплату працi 272 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 64 

Амортизацiя - 

Iншi операцiйнi витрати 130 

Всього 581 

11. Позики 



Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має зобов'язань по позиках, оскiльки 

позиковими коштами не користується. 

 

12. Iнформацiя за сегментами 

 Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв не 

подавалась, оскiльки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року Товариством 

видiлено лише 1 господарський сегмент. Операцiйнi сегменти, якi, вiдповiдно до 

облiкової полiтики: 

 - були iдентифiкованi вiдповiдно до визначення операцiйного сегмента або є 

об'єднанням сегментiв; 

 - перевищує кiлькiснi пороги для звiтних сегментiв - вiдсутнi. 

 

13. Юридичнi та iншi питання 

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, 

продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення 

законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх 

iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв 

державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на 

певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства 

здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством 

податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума 

податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi 

найкращих оцiнок керiвництва.  

Управлiнський персонал стверджує, що судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з 

ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод вiдсутнi. 

 

14. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно 

в найближчому майбутньому забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати 

iншим зацiкавленим сторонам; 

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн 

на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При 

цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 

На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом 

залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та 

погашення iснуючих позик.  

Система управлiння власним капiталом Товариства включає такi складовi як 

формування, використання, збереження власного капiталу для безперервної 

дiяльностi, збiльшення прибуткiв та контроль за спiввiдношенням власних i 

залучених коштiв. Управлiнським персоналом Товариства контролюється  ризик 

лiквiдностi, що  являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої 

зобов'язання при настаннi строкiв їхнього погашення. Товариство використовує 

процес детального бюджетування та прогнозування грошових потокiв для того, щоб 

гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних 

зобов'язань. В 2018 роцi прийнято рiшення про продовження дiї договорiв з надання 

в оренду примiщень. Управлiнський персонал вважає, що в розпорядженнi Товариства є 

ресурси, достатнi для забезпечення безперервностi дiяльностi в найближчому 

майбутньому.     

                                                                                                                                                  

15. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i 

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво 

змiнитись внаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, 

вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До 

таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння 

причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть 

чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство може мати труднощi при виконаннi 

фiнансових зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або 

iншого фiнансового активу.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а 

також аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та 

iншими фiнансовими активами та прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 

дiяльностi. 

16. Подiї пiсля звiтної дати 



Згiдно МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" подiї пiсля звiтної дати це подiї, 

якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової 

звiтностi до випуску.  

Визначають два типи подiй:  

а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, 

якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду);  

б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не 

вимагають коригування пiсля звiтного перiоду).                                                                

Приклади подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли слiд 

коригувати суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi 

статтi: 

а) рiшення пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує про наявнiсть 

теперiшньої  

заборгованостi на кiнець звiтного перiоду та потребує коригування;                                                                                                                                   

б) отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду про банкрутство замовника, яке 

сталося пiсля звiтного перiоду, пiдтверджує, як правило, що збиток за торговельною 

дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i що суб'єктовi 

господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської 

заборгованостi;                                                                                                                                   

в) визначення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень 

вiд проданих активiв до кiнця звiтного перiоду;                                                                                                                               

') викриття шахрайства або помилок, яке свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була 

неправильною.  

Управлiнський персонал стверджує про: 

- вiдсутнiсть позовiв, що значно вплинули б на подiї пiсля дати балансу; 

- вiдсутнiсть нових зобов'язань, нових позик, нових гарантiй, що значно вплинули б 

на подiї пiсля дати балансу; 

- вiдсутнiсть випуску нових акцiй та облiгацiй, злиття або лiквiдацiї, що значно 

вплинули б на подiї пiсля дати балансу. 

   

 Пiсля 31 грудня 2018 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової 

звiтностi подiй, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Товариства, не вiдбулося. 

Ця фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, була затверджена керiвництвом до надання 

зборам акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою 25 сiчня 2019 року. 

 

 

Генеральний директор        ________________________          Шевчук Ю.М. 

 

 

Немає 

 

Немає 

 

Немає 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аудиторська 

фірма "Наталія" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
33253896 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
вул.Бориса Тена, буд.90/1, кв.86, 

м.Житомир, Корольовський р-н, 

10024 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
3499 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
0436 

01.10.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової 

звітності публічного акціонерного 

товариства "Володарсько-

Волинський льонозавод", 

ідентифікаційний код - 00306012 

(далі по тексту - ПАТ "Вол-

Волинський льонозавод, 

Товариство), що складається зі 

звіту про фінансовий станом на 31 

грудня 2018 року, звіту про 

сукупний дохід, звіту про зміни у 

власному капіталі, звіту про рух 

грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою та 

приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик.  

На нашу думку, за винятком 

впливу питань, викладених в 

розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, 

фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан 

ПАТ "Вол-Волинський 

льонозавод" на 31 грудня 2018 

року,  його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

 

Основа для думки із 

застереженням 

" У статті "Основні засоби" 

(р.1011 балансу) станом на 31.12.18  

відображено 5849,0 тис. грн., у 

складі яких впродовж усього 2018 

року обліковуються (тобто 

визнаються Товариством як 

актив) повністю зношені основні 

засоби за історичною вартістю 

338,8 тис. грн. Товариство не 

переглядало доцільність 

продовження експлуатації 

придатних до використання 

основних засобів та не визначило 



строк корисного їх використання 

або припинення їх визнання.  

" Стаття "Інша поточна 

дебіторська заборгованість" (ф.1 

р.1155) станом на 31.12.18 складає 

466,0 тис. грн., що становить 

32,9% валюти балансу. За МСБО 

32 дебіторська заборгованість 

визнається фінансовим активом. 

Однак в цій статті відображена 

дебіторська заборгованість на 

загальну суму 31,2 тис. грн., яка не 

може вважатися активом, 

оскільки є безнадійною з 

пропущеними термінами позовної 

давності. Резерв від зменшення 

корисності заборгованості (резерв 

сумнівних боргів) не створювався, 

що суперечить вимогам МСБО 36 

"Зменшення корисності активів". 

Таким чином, стаття "Інша 

поточна дебіторська 

заборгованість" була завищена на 

суму 31,2 тис. грн., а стаття 

"Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)" занижена на 

суму 31,2 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Крім того, для визнання і оцінки 

реальності дебіторської 

заборгованості як активу 

необхідно мати зовнішні 

підтвердження заборгованості. 

Акти звірок з контрагентами 

(замовниками та 

постачальниками) відсутні. Ми не 

змогли отримати підтвердження 

дебіторської заборгованості станом 

на 31.12.2018 р. від контрагентів. 

Альтернативні аудиторські 

процедури не дали підстав для 

висловлення достатньої 

впевненості щодо твердження у 

вказаній статті Балансу. 

" Витрати. Згідно МСБО 37 

"Забезпечення, умовні 

зобов'язання та умовні активи" 

Товариство ще на 31.12.12 

створило поточні забезпечення у 

вигляді резерву виплати відпусток 

персоналу в сумі 12,4 тис. грн., 

який формується в кінці звітного 

року, виходячи із фонду оплати 

праці, розрахункового оцінюючого 

коефіцієнта, але не 

використовувало його, списуючи 

витрати на оплату вілпусток 

персоналу безпосередньо на 

витрати періоду. Таким чином, 

стаття "Нерозподілений 

прибуток" занижена на суму 12,4 

тис. грн.  

Ми провели аудит відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту 

(МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами 

викладено в розділі 

"Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності" 

нашого звіту. Згідно вимог Закону 



України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську 

діяльність" № 2258-УІІІ від 

22.12.17 та етичних вимог, 

викладених в Кодексі етики Ради з 

Міжнародних стандартів етики 

для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), 

прийнятних для нашого аудиту 

фінансової звітності, ми є 

незалежними по відношенню до 

Товариства, а також виконали 

інші обов'язки з етики відповідно 

до цих вимог. Вважаємо, що 

отримані в процесі аудиту 

аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки із 

застереженням.  

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
1/АН 

04.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 04.01.2019 - 21.02.2019 

11 Дата аудиторського висновку 21.02.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000.00 

13 Текст аудиторського звіту 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський 

льонозавод" за 2018 рік 

Ідентифікаційний код 00306012 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства 

"Володарсько-Волинський льонозавод", ідентифікаційний код - 00306012 (далі по 

тексту - ПАТ "Вол-Волинський льонозавод, Товариство), що складається зі звіту 

про фінансовий станом на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту 

про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою та приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик.  

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, викладених в розділі "Основа для думки 

із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Вол-Волинський 

льонозавод" на 31 грудня 2018 року,  його фінансові результати і грошові потоки 

за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням 

 

" У статті "Основні засоби" (р.1011 балансу) станом на 31.12.18  відображено 

5849,0 тис. грн., у складі яких впродовж усього 2018 року обліковуються (тобто 

визнаються Товариством як актив) повністю зношені основні засоби за історичною 

вартістю 338,8 тис. грн. Товариство не переглядало доцільність продовження 

експлуатації придатних до використання основних засобів та не визначило строк 

корисного їх використання або припинення їх визнання.  

" Стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" (ф.1 р.1155) станом на 

31.12.18 складає 466,0 тис. грн., що становить 32,9% валюти балансу. За МСБО 32 

дебіторська заборгованість визнається фінансовим активом. Однак в цій статті 

відображена дебіторська заборгованість на загальну суму 31,2 тис. грн., яка не 

може вважатися активом, оскільки є безнадійною з пропущеними термінами позовної 

давності. Резерв від зменшення корисності заборгованості (резерв сумнівних 

боргів) не створювався, що суперечить вимогам МСБО 36 "Зменшення корисності 

активів". Таким чином, стаття "Інша поточна дебіторська  заборгованість" була 

завищена на суму 31,2 тис. грн., а стаття "Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)" занижена на суму 31,2 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Крім того, для визнання і оцінки реальності дебіторської заборгованості як 

активу необхідно мати зовнішні підтвердження заборгованості. Акти звірок з 

контрагентами (замовниками та постачальниками) відсутні. Ми не змогли отримати 



підтвердження дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 р. від 

контрагентів. Альтернативні аудиторські процедури не дали підстав для 

висловлення достатньої впевненості щодо твердження у вказаній статті Балансу. 

" Витрати. Згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи" Товариство ще на 31.12.12 створило поточні забезпечення у вигляді 

резерву виплати відпусток персоналу в сумі 12,4 тис. грн., який формується в 

кінці звітного року, виходячи із фонду оплати праці, розрахункового оцінюючого 

коефіцієнта, але не використовувало його, списуючи витрати на оплату вілпусток 

персоналу безпосередньо на витрати періоду. Таким чином, стаття "Нерозподілений 

прибуток" занижена на суму 12,4 тис. грн.  

      

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Згідно вимог Закону 

України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-УІІІ 

від 22.12.17 та етичних вимог, викладених в Кодексі етики Ради з Міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), прийнятних для нашого аудиту 

фінансової звітності, ми є незалежними по відношенню до Товариства, а також 

виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Вважаємо, що отримані в 

процесі аудиту аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки із застереженням.    

   

               Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

 

Звертаємо увагу на Примітку 6 у фінансовій звітності, яка зазначає, що 

Товариство зазнало збитків у сумі 448,0 тис. грн. впродовж року, що закінчився 

31 грудня 2018 року. На цю дату поточні зобов'язання Товариства перевищили його 

загальні активи на 1644,0 тис. грн. Вартість чистих активів ПАТ "Вол-Волинський 

льонозавод" станом на 31.12.2018 р. має від'ємне значення. Ключові фінансові 

коефіцієнти негативні.  Ці умови свідчать, що існує суттєва невизначеність, що 

може поставити під значний сумнів здатність ПАТ продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі.  Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.  

 

Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.                                                                               

Відповідальність аудитора згідно МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації" не є завданням з надання впевненості стосовно іншої інформації та не 

встановлює зобов`язання аудитора отримати впевненість щодо цієї інформації. Наша 

думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  В 

зв`язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю. Якщо ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов`язані 

повідомити про цей факт.  

 

     

    Інша інформація, отримана аудитором до дати звіту аудитора:     

Дивіденди: Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;             

Позики : відсутні; 

Операції з пов'язаними сторонами: не проводилися.   

  

 

Фінансові показники за 2018 рік 

 

Показники  

характеристики 

фінансового 

стану Формула розрахунку аналітичних показників Опти-мальне значення  

 Фактичне значення Відхи-лення 

   Станом на 31.12.17 Станом на 31.12.18  

Коефіцієнт загальної 

ліквідності (загальної платоспромож-ності, покриття) (ф.1 р.1195 / ф.1 р.1695) 

характеризує рівень забезпечення ресурсами для погашення боргів підприємства, 

тобто спроможність підприємства своєчасно погашати свої поточні зобов'язання 

 > 1 0,068 0,255 0,187 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160+ р.1165)/ ф.1 р.1695) - 

характеризує негайну готовність погасити наявні борги найліквіднішими активами 

(грошовими коштами та цінними паперами) >0,2 0,0173 0,005 -0,0123 

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (структури капіталу) (ф.1 



р.1595+р.1695 / ф.1 р.1495) - характеризує залежність підприємства від залучених 

засобів та показує ступінь перевищення власних коштів над залученими <  0,5

 від'ємне значення від'ємне значення Не розрахо-вується 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ( ф.2 р.2350 /ф. 1 р.1495) 

показує відношення чистого  прибутку до вартості власного капіталу > 0

 від'ємне значення від'ємне значення Не розрахо-вується 

Чистий обіговий капітал ( ф. 1 р.1195 - р.1695) - вартість оборотних активів за 

мінусом вартості поточних зобов'язань > 0 від'ємне значення 

(1184) від'ємне значення 

(1644) -460 

Коефіцієнт ділової активності  (ф.2р. 2000/ ф.1р.1900 ) - характеризує обсяг 

реалізованих послуг в загальній сумі коштів підприємства (валюти балансу)  > 1

 0 0 0 

Розмір чистих активів ф.1р.1300 - (ф.1р.1595 +ф.1р.1695)- різниця між сумою  

необоротних активів та зобов'язаннями  > 0 від'ємне значення 

(431) від'ємне значення 

(1357) -926 

  

Практично всі розраховані показники фінансового стану Товариства значно 

погіршились, за винятком показника загальної ліквідності, який дещо поліпшився, 

проте є значно меншим мінімальної межі оптимального значення. При цьому всі 

показники рентабельності мають від'ємне значення внаслідок багаторічного 

накопичення непокритих збитків. 

 Динаміка наведених показників свідчить про системні негативні зміни у складі 

показників платоспроможності впродовж останніх років, а в цілому констатуємо 

кризовий  фінансовий  стан Товариства, що межує з банкрутством. Тому для 

підтримання платіжної рівноваги воно змушене додатково залучати залучені кошти, 

що поглиблює негативні тенденції. Такий фінансовий стан підприємства та 

збереження негативних тенденцій в подальшому може привести до банкрутства. 

Сукупність цих факторів викликає певні сумніви щодо здатності безперервної 

діяльності підприємства та ведення бізнесу в передбачуваному майбутньому. 

 

 

Значущі облікові політики та облікові оцінки при складанні фінансової звітності 

за МСФЗ  

 

        Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції.                                                            

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід 

оцінювати за його собівартістю відповідно до вимог МСБО16 "Основні засоби". 

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів має відповідати 

класифікації, встановленій ПКУ. Амортизацію основних засобів не нараховувати, 

тому що основні засоби законсервовано. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по 

закінченню строку корисного використання.  

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. 

Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями 

збитків. 

Виплати працівникам слід визнавати як зобов'язання (нараховані витрати) після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

 Грошові кошти відображаються  у фінансовій звітності у валюті України (гривня). 

Дохід визнається, коли існує надходження підприємству економічних вигід і ці 

вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю 

компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню (МСБО 18 "Дохід").                                                                                                                      

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони були здійснені;   

Забезпечення слід визнавати, якщо: 

- підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок 

минулої події;   

- можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

За оцінкою сума забезпечення має бути теперішньою вартістю видатків згідно МСБО 

37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".                                                                                                                                                                      

 Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти 

згідно МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", такі як 

короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість 

підприємство встановлює його справедливу вартість, застосовуючи методику оцінки 

справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива 

вартість компенсації, наданої або отриманої). 

Розкриття інформації про пов'язані сторони згідно МСБО 24:                                                            

а) чи є вона суттєвою у термінах обсягу; 

б) чи здійснена вона за неринковими умовами; 

г) чи здійснена вона поза межами звичайної повсякденної господарської 

діяльності, такої, як придбання та продаж підприємства; 



ґ) чи розкривається інформація про неї регулювальним або наглядовим органам; 

д) чи повідомляється про неї вищому управлінському персоналу; 

е) чи підлягає вона ухваленню акціонерами. 

Зменшення корисності активів. Згідно МСБО 36 "Зменшення корисності активів"  в 

кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що 

корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від 

зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або 

зменшився. Якщо така ознака є, підприємство  має оцінити суму очікуваного 

відшкодування цього активу.       

                                                                                                                          

                                                     Інші питання 

 

Основні відомості про емітента, фінансова звітність якого перевірена аудитором 

Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" 

Скорочена назва: ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" 

Ідентифікаційний код: 00306012  

Основні види діяльності за КВЕД-2010: 

13.10 - Підготування та прядіння текстильних волокон; 

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом; 

23.65 - Виготовлення виробів із волокнистого цементу. 

Інформація про  цінні папери емітента: Свідоцтво,  видане НК ЦПФР 07 лютого 2013 

року за № 69/06/1/0007, категорія ЦП - акції прості іменні, кількість 3.187.715 

штук, номінальна вартість 796.928,75 грн., ідентифікаційний номер UA 4000166441;                                                                                                                                      

Інформація про депозитарій:  ПАТ "Національний депозитарій України" м. Київ, 

ідентифікаційний код 30370711. 

Інформація про зберігача цінних паперів емітента: ТОВ НВП "Магістр" м. Київ 

(і.к. 34045290) 

Кількість акціонерів: 1365 - ФО, 2 - ЮО, 1 номінальний утримувач; 

Юридична адреса: вул. Заводська, 1, с. Рижани,  Хорошівський р-н, Житомирська 

обл., 12130. 

Банківські реквізити: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  МФО 380805, п/р 26005109294; 

Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович. 

 

Аудит фінансової звітності ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" за рік, що закінчився 

31 грудня 2017 року був проведений ПП АФ "Екаунт" 31 січня 2018 року. Висловлена 

думка із застереженням щодо цієї фінансової звітності.  

                                                                                                                                                            

       Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність   

  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 

управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПАТ "Вол-

Волинський льонозавод" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це прийнятно, питання, що стосуються безперервності діяльності 

та використовуючи припущення про безперервність діяльності, як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПАТ "Вол-

Волинський льонозавод". 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання  обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм впродовж всього завдання з аудиту.  Крім того, ми: 

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 



викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 

на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

змусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього   

контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

нами виконано відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 

всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежність, а також, де це прийнятно, щодо відповідних 

застережних заходів. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю 

 

Згідно вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" - ст. 14, п. 3, абз. 5  "про узгодженість Звіту про управління, який 

складається згідно чинного законодавства разом з фінансовою звітністю за звітний 

період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер; 

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII "Про внесення змін 

до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" - ст.11 п.7 "Звіт про управління від "Про цінні папери та фондовий 

ринок" - ст.40 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо 

інформації, зазначеної  у п.п. 5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, 

зазначену в п.п.1-4 ч.3. 

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року  № 982 

"Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р. 

ІІ п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову 

інформацію про діяльність підприємства. 

Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту 

щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації" 

 

Звіт про управління, що надається ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" узгоджений з 

фінансовою звітністю Товариства за звітний період та не містить суттєвих 

викривлень. 

 

 

Аудитор ТОВ АФ "Наталія"                      Стасюк Надія 

Володимирівна 

(Сертифікат аудитора серії А № 007096 від 27.10.1999 р.) 

 

Директор ТОВ АФ "Наталія"                      Грунтова Наталія 

Олександрівна 

(Сертифікат аудитора серії А № 007438)  

 

Адреса  ТОВ "Аудиторської фірми "Наталія" Код ЄДРПОУ 33253896: 10024, Україна, 

м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86. Телефон: (0412) 33-87-80, (067)424-76-

43.                                                                                               

 

Дата аудиторського звіту Аудит закінчено 21 лютого 2019 року 

 



 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з 

описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме:  

- Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi;  

- рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента цiнних паперiв, за рiшенням Наглядової ради, подається за результатами 

перевiрки аудитором. 



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

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

27.04.2018 23.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                      

27.04.2018 03.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

18.05.2018 02.05.2018 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                      

18.05.2018 21.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

18.05.2018 21.05.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

 

 


