
Звіт з корпоративного  управління
публічного акціонерного товариства

 «Володарсько-Волинський льонозавод»
код за ЄДРПОУ 33253896,

Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с. Рижани,  Хорошівський р-н, Житомирська обл., 12122

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 котуються
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

3.1 Чергові загальні збори акціонерів

30 квітня 2019 року за місцезнаходженням Товариства в Україні: Житомирська обл.,
Хорошівський р-н,  с.  Рижани,  вул.  Заводська,  1  відбулися  чергові  річні  загальні  збори
акціонерів (далі – Загальні збори). 

Згідно  реєстру  акціонерів  ПАТ  «Вол-Волинський  льонозавод»,  складеного  ПАТ
«Національний депозитарій України» м. Київ, (код за ЄДРПОУ 30370711) станом на 23 квітня 2019
року, загальна кількість акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах складає
1368 осіб, які володіють 3187715 (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч сімсот п'ятнадцять штук
простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 796928,50 грн.

На виконання вимог п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»  та Статуту
Товариства рішенням  наглядової  ради  ПАТ  «Вол-Волинський  льонозавод»  (протокол  засідання
Наглядової ради від 14 березня 2019 року) призначено Реєстраційну комісію у складі: 
- Остапчук Людмила Расулівна
- Антонюк Віктор Васильович. 

 До початку реєстрації акціонерів проведено засідання цієї комісії, на якому обрано головою
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Остапчук Л.Р. (протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 30 квітня 2019 року). 
Голова  Реєстраційної  комісії  оголосила  результати  реєстрації  акціонерів  (їх

представників)  для  участі  у  чергових  загальних  зборах  акціонерів  Товариства.  Кількість
зареєстрованих акціонерів (їх представників) становить 3 особи, з яких 2 акціонерам – юридичним
особам  належить  1973852  (Один  мільйон  сімсот  тридцять  вісім  тисяч  вісімсот  п'ятдесят  два)
голосуючих акцій, що становить 61,92059 % від загальної кількості акцій  Товариства та 100 %
голосуючих акцій. 

Виходячи з підсумків реєстрації, Головою реєстраційної комісії оголошено, що відповідно
до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  кворуму чергових загальних зборів
акціонерів досягнуто, збори акціонерів Товариства визнаються  правомочними. Нею ж доведено
до відома учасників зборів, що згідно п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про депозитарну систему України», у випадку, якщо власник цінних паперів не уклав з
депозитарною  установою  договір  про  обслуговування  рахунка  в  цінних  паперах,  цінні  папери
такого власника не враховуються  при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відкрила Збори голова реєстраційної  комісії  Остапчук Л.Р.  та  повідомила  присутніх,  що
14.03.2019  року,  згідно  зі  статутом  Товариства  Наглядовою  радою  Товариства  було  прийнято
рішення про проведення Зборів і затверджено порядок денний Зборів.
          За 30 днів до Зборів всім акціонерам персонально були направлені повідомлення листами, що
підтверджується поштовими реєстрами згрупованих відправлень від 27 березня 2019 року.
Робота Зборів буде проводитись згідно з діючим в Товаристві Положенням про загальні збори, а
також у відповідності до вимог законодавства України.

Оскільки  голова  Реєстраційної  комісії  відзначила,  що  Збори  визнані  правомочними  та
вважаються відкритими, оголосила питання, винесені на порядок денний Зборів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт генерального директора про результати діяльності за 2018р. Прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту, затвердження звіту, основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2019р. 
3.  Звіт Наглядової  ради за результатами діяльності  у  2018р.  та прийняття рішень за  наслідками
розгляду звіту. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018р. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018
6.  Затвердження  результатів  діяльності  та  розподіл  прибутку  і  покриття  збитків  Товариства  за
2018р.
7. Зміна типу акціонерного товариства та зміна найменування товариства.
8. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.  Внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  Товариства  шляхом   викладення   Статуту  в  новій
редакції.

10. Затвердження  умов  цивільно-правових  договорів,  що  укладатимуться  з  обраними  членами
Наглядової  ради та  Ревізійної  комісії Товариства,  встановлення розміру їх винагороди.  Обрання
особи,  яка  уповноважується  на  підписання  договорів  з  членами  Наглядової  ради  та  Ревізійної
комісії Товариства
11. Скасування  діючих  Положень  про  Загальні  збори,  про  Наглядову  раду,  про  правління,  та
ревізійну комісію. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій
редакції

Всі  акціонери  до  дня  проведення  Зборів  мали  можливість  ознайомитись  з  документами,
пов’язаними з порядком денним, за адресою: Хорошiвський р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1, д,
офіс №2, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення. Надійшла 1 (одна) пропозиція
про  внесення  змін  до  порядку  денного  від  головного  акціонера  «ЛІНЕН  ОФ  ДЕСНА»,  яким
запропонувано внести в порядок дений питання про зміну типу акціонерного товариства та його
найменування .

2



Питання   1.   Обрання  голови   та   членів   лічильної     комісії    зборів, голови та
секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних  зборів  (регламенту
зборів).
 Прийняте   рішення: Обрати лічильну комісію, голову та секретаря зборів, затвердити
порядок проведення загальних зборів (регламент зборів).
Голосували: 
-  сформувати  Лічильну  комісію  та  обрати  3  (трьох)  осіб  до  її  складу:  Антонюка  Віктора
Васильовича –  головою  Лічильної  комісії,  Простиченка  Василя  Степановича  та  Ливицького
Володимира Олександровича – членами Лічильної комісії; 
-  обрати  головою Зборів  Шевчука  Юрія  Миколайовича,  а  секретарем Зборів  –  Павлюк  Галину
Василівну;
-  встановити  наступний  регламент  проведення  Зборів:  для  доповіді  по  питанню  №2  порядку
денного до 20 хв.; для доповідей по інших питаннях – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв.
Голосування з усіх питань порядку денного здійснюються бюлетенями.
Голосування проведено бюлетенем з питання №1 порядку денного.
 
Питання 2. Звіт генерального директора про результати діяльності за 2018 рік.  Прийняття
рішень за наслідками розгляду звіту генерального директора, затвердження звіту за 2018 рік
та основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2019 рік.
Слухали:  Звіт  генерального  директора  Товариства  Шевчука  Ю.М  про  результати  фінансово-
господарської  діяльності  за  підсумками  2018  року.  Товариство  майже  10  років  не  випускає
продукцію (законсервовано), лише надає послуги з оренди приміщень, тому перебуває у тяжкому
фінансовому стані. 
Голосували:  За пропозицією представника головного акціонера ТОВ «Лінен оф Десна» Гайдука
Сергія  Федоровича  загальними  Зборами  визнано  роботу  генерального  директора  Товариства
задовільною,  а  звіт  про  результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства  за  2018  рік
затверджено.
Голосування проведено бюлетенем з питання №2 порядку денного.

Питання 3.  Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2018 році  та прийняття 
рішень за наслідками розгляду звіту.
Слухали:  Голову  Наглядової  ради  Гайдука  С.Ф.,  який  повідомив,  що  впродовж 2018  року
Наглядовою  Товариства регулярно  проводилися  засідання,  на  яких  серед  інших  приймалися
рішення, спрямовані на відновлення стабільної роботи підприємства. 
Голосували: Затвердити  звіт  Наглядової  ради  за  2018  рік,  а  роботу Наглядової  ради  визнати
задовільною .
Голосування проведено бюлетенем з питання №3 порядку денного.

Питання 4.  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік та їх 
затвердження. 
Слухали:  члена ревізійної комісії Павлюк Галину Василівну, яка ознайомила зі звітом Ревізійної
комісії  та  доповіла,  що  впродовж  2018  року  члени  Ревізійної  комісії  фахово  контролювали
фінансово-господарську  діяльність  Товариства,  своєчасність  подання бухгалтерської  звітності  та
ініціювали  проведення  незалежної  аудиторської  перевірки,  яка  здійснена  ТОВ  «Аудиторською
фірмою «Наталія».
Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної  комісії  про  фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
Голосування проведено бюлетенем з питання №4 порядку денного.

Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік
Слухали: Голову  Зборів  в  особі  генерального  директора  Товариства  Шевчука  Ю.М.,  який
виступив перед присутніми із звітом Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
за підсумками 2018 р, коротко зачитав текст аудиторського висновку та баланс Товариства за 2018 р
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та надав вичерпні відповіді на поставлені питання. 
Прийняте рішення: Затвердити  річний звіт та  баланс Товариства  за 2017 рік.
Голосування проведено бюлетенем з питання №5 порядку денного.

Питання 6. Затвердження  результатів  діяльності,  розподіл  прибутку  і  покриття  збитків
Товариства за 2018 рік.
Прийняте рішення: У зв’язку з відсутністю прибутків через занепад льонарства на Поліссі  за
підсумками роботи Товариства в 2018 році, не розподіляти прибутки, дивіденди не нараховувати.
Голосування проведено бюлетенем з питання №6 порядку денного.

Питання 7. Зміна типу акціонерного товариства та найменування товариства
Слухали: Голову  Зборів  Шевчука  Ю.М.,  який  доповів  що надійшла  пропозиція  змінити  тип
акціонерного  товариства  та  його  найменування  з  Публічного  Акціонерного  Товариства
«Володарсько-Волинський льонозавод» в Приватне Акціонерне Товариство Поліський льонозавод».
Прийняте рішення: зміна  типу  акціонерного  товариства  та  його  найменування  з  Публічного
Акціонерного  Товариства  «Володарсько-Волинський  льонозавод»  в  Приватне  Акціонерне
Товариство «Поліський льонозавод» не підтримано.
 Голосування проведено бюлетенем з питання №7 порядку денного.

Питання 8:  Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Слухали:  Голову Зборів Шевчука Ю.М., який запропонував учасникам Зборів:
– відкликати весь склад Наглядової ради ти Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із закінченням
терміну повноважень;
– обрати Наглядову раду, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства 14.03.2019 року,
терміном до проведення наступних річних Зборів у складі: Гайдука Сергія Федоровича; Деркача
Володимира Павловича; Гулька Сергія Валентиновича, який є представником ТОВ “Хімекс ЛТД” ;
– обрати новий склад Ревізійної комісії, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства
14.03.2019  року,  терміном на  3  роки:  голова:  Василенко  Людмила  Олександрівна  члени:  Скляр
Ірина Олександрівна; Антонюка Віктора Васильовича .
Прийняте рішення: 
– відкликати весь склад Наглядової ради ти Ревізійної комісії  Товариства у зв’язку із закінченням
терміну їх повноважень;
– обрати новий склад Наглядової ради, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства
14.03.2019  року,  терміном  до  проведення  наступних  річних  Зборів  Товариства:  Гайдук  Сергій
Федорович; Деркач Володимир Павлович; Гулько Сергій Валентинович, який є представником ТОВ
«Хімекс ЛТД» (обирається тільки три члени Наглядової ради через відсутність фахових кандидатур,
які погодилися бути обраними та виконувати обов’язки члена Наглядової ради Товариства);
– обрати новий склад Ревізійної комісії, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства
14.03.2019  року,  терміном  на  3  роки:  Василенко  Людмила  Олександрівна,  Скляр  Ірина
Олександрівна, Антонюк Віктор Васильович.
Голосування проведено бюлетенем з питання №8 порядку денного.

Питання  9.   Затвердження  умов  цивільно-правових  договорів,  що  укладатимуться  з
обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх
винагороди.  Обрання  особи,  яка  уповноважується  на  підписання  договорів  з  членами
Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
Слухали: Голову Зборів  Шевчука  Ю.М., який поінформував учасників зборів про відсутність
обігових   коштів  через  занепад  льонарської  галузі,  що  зумовлює  відсутність  прибутків  по
вирощуванню  і  переробці  льону,  а  також  через  великі  витрати,  зокрема  електроенергії  та
запропонував  заключити договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на
умовах цивільно-правових договорів на безоплатній основі .
Прийняте рішення:  надати  право керівнику  підприємства  з  членами  Наглядової  ради  та
Ревізійної  комісії Товариства  заключити  договори  цивільно-правового  характеру  на безоплатній
основі.

4



Голосування проведено бюлетенем з питання № 9  порядку денного.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.
Слухали: Голову  Зборів  Шевчука  Ю.М.,  який  поінформував  учасників  зборів  про  зміни  в
законодавстві,  що  потребують  відповідних  змін  та  доповнень  положень  в  статуті  з  моменту
отримання документів, які підтверджують права товариства на майно. Тому акціонерне товариство
зобов'язане привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України «Про
акціонерні товариства».
Прийняте рішення:  1.  Внести  зміни  до  Статуту  Публічного  акціонерного  товариства
«Володарсько-Волинський  льонозавод»,  виклавши  його  в  новій  редакції,  відповідно  до  вимог
Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод».
3.  Доручити  генеральному  директору Товариства  здійснити  всі  необхідні  дії  для  державної
реєстрації нової редакції ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод». 
Голосування проведено бюлетенем з питання № 10 порядку денного.

Питання 11. Скасування діючих Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про 
правління та ревізійну комісію. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та 
затвердження їх у новій редакції
Слухали: Голову Зборів  Шевчука  Ю.М.,  який поінформував учасників зборів,  що внутрішні
положення про наглядову раду, про правління, загальні збори та ревізійну комісію не відповідають
сучасним вимогам законодавства, тому їх треба скасувати і викласти в новій редакції.
Голосували: Скасувати діючі  внутрішні  положення про наглядову раду,  про  правління,  загальні
збори та ревізійну комісію. Доручити генеральному директору Товариства підписати нові редакції
положень ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»: про Загальні збори; про Наглядову раду;
про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.
Голосування проведено бюлетенем з питання № 11 порядку денного.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошено завершеними.

4. Інформація про наглядову раду
та виконавчий орган Товариства

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.

Згідно  п.  7.3.11  Наглядова  рада  обирається  загальними  зборами  акціонерів  у
кількості 3  членів  терміном на 3 роки,  фактично ж обрано 3 члени до проведення наступних
річних Зборів Товариства. 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 30 квітня 2019 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів  № 1 від  30
квітня  2019  року)  терміном  до  проведення  наступних  річних  Зборів  Товариства. Головою
наглядової  ради обраний членами наглядової  ради на їхньому засіданні від 30 квітня 2019 року
(протокол Наглядової ради № 1 від 30 квітня 2019 року);
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 Член наглядової ради Деркач Володимир Павлович, обраний членом наглядової ради Загальними
зборами акціонерів 30 квітня 2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від  30 квітня
2019 року) терміном до проведення наступних річних Зборів Товариства;
 Член наглядової ради Гулько Сергій Валентинович, який є представником ТОВ «Хімекс ЛТД»,
обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 квітня 2019 року (Протокол
загальних зборів акціонерів №1 від 30 квітня 2019 року) терміном до проведення наступних річних
Зборів Товариства.
Комітети наглядової ради не створювались.

Впродовж 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень
14.03.19 100% Прийняття рішення про проведення чергових зборів 

акціонерів 30.04.19. Організаційні питання щодо проведення 
зборів.

 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 .05.18  на наступні 5 років переобрано Шевчука Юрія Миколайовича.

5. Опис основних характеристик систем внутрішнього
контролю і управління ризиками

Внутрішній контроль  проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою або на
вимогу  акціонерів,  які  в  підсумку  володіють  часткою  понад  10%  голосів.  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, які 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   правильності  здійснення
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 їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі
звичайної діяльності Товариство може наражатися на фінансові ризики.

Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються  потенційними
носіями фінансових ризиків, є  грошові  кошти,  дебіторська та  кредиторська  заборгованість.
Вони схильні до таких фінансових ризиків:
-   ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання),  який
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  задля
погашення зобов'язань  буде змушене продати свої активи за ціною, значно  нижчою їх
справедливої вартості;
- 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, якщо 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 інструмента або факторами,
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які  впливають  на  всі  інструменти  ринку.  Якщо  у  підприємства  відсутні кредити,  то  воно  не
піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних фінансових зобов’язань не
має.

Ризик втрати ліквідності

Товариство  має  доступ  до  фінансування  у  достатньому  обсязі.  Воно періодично
проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для  запобігання  зниження
оптимальних  показників  ліквідності.  Підприємство  здійснює  контроль  ліквідності  шляхом
планування поточної ліквідності  та аналізує терміни платежів, які  пов’язані  з  дебіторською
заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів
від операційної діяльності.  На  підтвердження  тези  щодо  систематичного  моніторингу
показників ліквідності нами наведено розрахунок показників ліквідності та платоспроможності
Товариства за 2019 рік у цьому звіті окремим розділом.

Кредитний ризик

Будь-яке підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається, зокрема, як
ризик  того,  що  контрагент-дебітор  виявиться  неплатоспроможним,  отже  буде  нездатний  в
повному  обсязі  і  в  певний  час  погасити  свої  зобов'язання.  Кредитний ризик регулярно
контролюється підприємством. Управління кредитним ризиком здійснюється в основному за
допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

 
Крім зазначених вище ризиків, 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.

Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не
створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання
та досвід,  а  також  застосовуючи наявні ресурси.

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

За  наданою  депозитарієм  в  особі  ПАТ  «Національний  депозитарій  України»  м.  Київ  (код
ЄДРПОУ 30370711) інформацією на дату балансу нараховується:

 1363 акціонерів – фізичних осіб, яким належить  1064833 акцій, або 33,40427%;
 4 акціонери – юридичні особи, яким належить 2122882 акцій, або 66,59573 %;
 Державна частка  в СК Товариства  відсутня.

Власником значного пакета акцій являється ТОВ «ЛІНЕН ОФ ДЕСНА» (Код ЄДРПОУ 36235356;
41400, Україна, Сумська обл., м. Глухів, вул. Жужоми, 31), володіє  1916852 штуками простих іменних
акцій Товариства, що складає 60,13248 % Статутного  капіталу. Ці акції мають 1916852 (Один мільйон
дев'ятсот шістнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят два) голоси. 

Інші  особи не  володіють  значними пакетами акцій  Товариства  та  не  мають голосуючих
акцій. Власників цінних паперів з особливими правами контролю Товариство не має. Будь-яких
операцій з власними акціями Товариством не здійснювалось.

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

За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість  голосуючих
акцій ПАТ «Вол-Волинський льонозавод» складає 1973852 (Один мільйон сімсот тридцять вісім
тисяч  вісімсот  п'ятдесят  дві)  штуки,  що  становить  61,92059  %  від  загальної  кількості  акцій
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Товариства, більшість яких  належать головному акціонеру ТОВ «ЛІНЕН ОФ ДЕСНА» (97,11225 %
від загальної кількості голосуючих акцій).

Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору
про  обслуговування  рахунка  в  цінних  паперах  від  власного  імені  та  не  здійснили  переказ
належних  їм  прав  на  цінні  папери  на  свій  рахунок  у  цінних  паперах,  відкритий  в  іншій
депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  №08/03/18049/НК  від  30.09.2014  року,  їхні  акції  не  враховуються  при
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та
голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб
Товариства

Згідно п.7.1 Статуту посадовими особами органів управління  ПАТ  «Вол-Волинський
льонозавод» є голова та члени наглядової ради,  генеральний  директор,  голова та члени
ревізійної комісії, головний бухгалтер Товариства. 

пп.  7.3.1  та  7.3.8  Статуту  передбачено,  що  Наглядова  рада  обирається  загальними
зборами акціонерів у кількості 3 членів терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради входять
Голова наглядової  ради  та  два  члени  наглядової  ради.  Кількісний  склад  наглядової  ради
встановлюється  загальними  зборами.  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.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до
виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п.7.3.13 Статуту). Відповідно до п.7.3.14
Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; 
4) в разі смерті, визнання  його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
померлим; 5) у разі отримання  Товариством  письмового  повідомлення  про  зміну  члена
наглядової ради, який є представником акціонера.

Згідно п.7.4.1 Статуту генеральний директор обирається  загальними зборами акціонерів
шляхом кумулятивного голосування терміном на 5 років. Припинення повноважень генерального
директора є виключною компетенцією загальних збрів акціонерів (п.7.4.2  Статуту).

пп.7.6.1,  7.6.2  Статуту  передбачено,  що  ревізійна  комісія  обирається  загальними
зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування акціонерів,  які  зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3
роки. Повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів
(п.7.6.3 Статуту).

9. Повноваження посадових осіб Товариства

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; 
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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
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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. Результати діяльності Товариства

Правильно  обрана  стратегія  виробництва  та  належні  обсяги  випуску  продукції
забезпечують  бажані  обсяги  реалізації  та  фінансові  результати  –  прибутки,  відповідні
масштабам цієї діяльності.

При  підготовці  фінансової  звітності  за  2019  рік  нами  застосовано  принцип
безперервності діяльності підприємства, як фундаментального. Щоб з’ясувати доречність його
застосування необхідно визначити реальність фінансового стану підприємства на кінець 2019
року  шляхом  проведення  фінансового  аналізу  за  2  останні  роки  і  виключити  ймовірність
(можливість)  банкрутства  Товариства,  як  важливого  чинника  появи  значних  сумнівів  в
здатності суб’єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність.

 Підприємство  вважається  неплатоспроможним  при  незадовільній  структурі  балансу,
коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов’язань над вартістю
власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна.

 Оскільки  робочий  капітал  має  негативне  значення  (сума  поточних  зобов’язань
підприємства значно перевищує суму його оборотних активів на 1696,1 тис. грн. або в 12,3
рази), навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець
року є незадовільною.

Показники
Алгоритм
розрахунку

На
початок
року

На
кінець
року

Опти-
мальне
значення 

Зміни за рік
(+ / -)

Коефіцієнт ліквідності загальний (покриття)  –
характеризує рівень забезпечення ресурсами 
для погашення наявних боргів, тобто 
спроможність підприємства своєчасно 

Ф1 р. 1195 /
р.1695

0,255 0,080 >1,0-2,0 -0,175 або в
3,2 рази
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погашати свої поточні зобов’язання
Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний) –
характеризує здатність підприємства щодо 
погашення наявних боргів у випадку швидкої 
ліквідації дебіторської заборгованості

Ф1 (р.1120 
– 1165 / 
р.1695

0,233 0,080 >0,8 -0,153 або
в 2,9 рази 

Коефіцієнт  абсолютної  ліквідності
характеризує  негайну  готовність  погасити
наявні  борги  найліквіднішими  активами
(грошовими коштами та ЦП)

Ф1 (р.1160
+ р.1165) /

р.1695
0,0050 0,0306 > 0,2 +0,0256 або

в 6,1 рази 

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії, 
незалежності)  – визначає концентрацію 
власного капіталу в загальній сумі ресурсів, 
авансованих у діяльність підприємства

Ф1 р.1495 / 
р.1900

Від’ємне 
значення

Від’ємне 
значення > 0,5

Не розра-
ховується

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 
капіталом (фінансування  чи  структури 
капіталу) характеризує залежність 
підприємства від залучених засобів та показує 
співвідношення власних і залучених коштів 

(ф.1 
р.1595+р.16
95 / ф.1 
р.1495) – 

Не розра-
ховується

Не розра-
ховується <  0,5

Не розра-
ховується

Чистий обіговий (робочий) капітал –  власний 
оборотний капітал після погашення 
першочергових зобов’язань

( ф. 1 
р.1195 – 
р.1695) 

-1644 -2878 > 0 -1234 або в
1,75 рази

Коефіцієнт рентабельності активів –  
характеризує ефективність використання 
активів (господарських засобів)

Ф2 (р.2350/ 
(р.1300 гр.3
+ гр.4) /  2

Від’ємне 
значення

Від’ємне 
значення > 0

Не розра-
ховується

Коефіцієнт ділової активності – характеризує 
обсяг реалізованих послуг в загальній сумі 
ресурсів підприємства (валюти балансу), тобто
віддачу вкладених коштів

(ф.2р. 2000/
ф.1р.1300

0 0 > 1 Не розра-
ховується

Ліквідність активів підприємства означає здатність перетворити актив на гроші швидко та
без втрат його ринкової вартості. Розраховані показники ліквідності свідчать, що жоден із них не
досягає  навіть  мінімального  оптимального  значення.  Найжорсткішим  критерієм  ліквідності
являється  показник абсолютної  (грошової)  ліквідності і  якщо  він  менший  0,2  (20  %),  то
підприємство вважається неплатоспроможним. Розраховані параметри (позитивний показник лише
3,06 %) свідчать про катастрофічну нестачу обігових коштів та фінансову скруту Товариства на
дату балансу.

Аналіз  фінансової  стійкості  (платоспроможності,  автономії)  підприємства
характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і
незалежності підприємства від зовнішніх джерел  фінансування діяльності. Фінансова стійкість – це
стан  майна  підприємства,  що  гарантує  його  платоспроможність,  яка  визначається  передусім
величиною і маневруванням його робочого капіталу   (  РК)  , Негативне значення робочого капіталу
свідчить про неможливість погашення наявних боргів та інвестування у виробництво навіть при
сприятливих умовах ведення господарської діяльності. 

Фінансовий  коефіцієнт  стійкості  (автономії,  незалежності) визначає  концентрацію
власного капіталу в загальній сумі ресурсів Товариства, авансованих у його діяльність. Впродовж
року він має негативне значення і свідчить про цілковиту залежність підприємства від залучених
коштів. Цю думку підтверджує і коефіцієнт фінансування, який відображає ступінь залежності від
кредиторів  та  зовнішніх  інвесторів,  але  фіксує  факт  його  погіршення  на  кінець  року  щодо
орієнтовного показника (до 1,0 з тенденцією до зменшення), адже для цього показника що менше,
то краще. Це означає посилення залежності підприємства від  залучених коштів на дату балансу.

Коефіцієнт  рентабельності  активів  та  ділової  активності характеризує  ефективність
використання ресурсів (господарських засобів). За результатами основної діяльності на кінець 2019
року  підприємство  одержало  збитки,  а  ділова  активність  дорівнює  нулю.  Це  свідчить  про
неефективність  господарської  діяльності  підприємства  впродовж  2019  року  та  відсутність
очікуваної віддачі авансованих в цю діяльність коштів.

  Динаміка  наведених показників  свідчить про системні  негативні  зміни у складі  показників
платоспроможності  впродовж  звітного  року,  а  в  цілому  констатуємо  кризовий   фінансовий   стан
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Товариства.  Тому  для  підтримання  платіжної  рівноваги  воно  змушене  додатково  використовувати
залучені  кошти,  що  поглиблює  негативні  тенденції.  Це  характерно  для  багатьох  українських
підприємств, які змушені виживати в умовах  глибокої економічної кризи  та  несприятливого бізнес-
середовища в Україні Звертаємо увагу користувачів, що інвестиційна привабливість підприємства
являється невисокою.

          Хоча наразі Товариство є цілковито неплатоспроможним, але вважаємо, що в перспективі
існує  ймовірність  його  діяльності,  тому  що  власники  Товариства  не  мають  намірів  щодо
припинення діяльності ПАТ «Вол-Волинський льонозавод» в найближчому майбутньому, адже
Товариство ще має в своєму розпорядженні активи, які за умови сприятливого бізнес-середовища в
Україні  та  при  ефективнішому  їх  використанні  можуть  покращити підсумковий  фінансовий
стан підприємства.

Від емітента: Генеральний директор                                                  Ю.М. 
Шевчук
                     ПАТ «Вол-Волинський льонозавод»
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