
Звіт генерального директора

Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Володарсько-Волинський-льонозавод» у 2019 році.

 Публічне акціонерне товариство «ПАТ «Володарсько-Волинський-
льонозавод»» було засноване в 1956 році для виконання робіт з переообки 
льону, та випуску короткого та довгого волокна.

Основними видами діяльності, якими займалось  товариство,  була 
заготівля, та переробка  льону.  

Територія на який розміщене підприємство має площу 33.4 га 

 Кількість працівників на кінець 2019 року становила 6 

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість ОЗ 
Товариства складає 1533,0 тис.грн., первісна вартість - 6530,4 
тис.грн. У зв'язку із занепадом льонарства в Україні підприємство 
простоює і не займається виробництвом уже близько 10 років, тому 
його ОЗ законсервовано і знос в 2019 році не нараховувався.За 
результатами щорічного тесту на знецінення необоротних активів, 
керівництво маєобґрунтовану впевненість стосовно того, що ОЗ не 
знецінились. Впродовж 2019 року здійснено капітальний ремонт 
будівель загальною вартістю 681,3 тис.грн., вибуття ОЗ не було. У 
зв'язку з тим, що підприємство не користується позиковими коштами
у нього відсутні ОЗ в заставі, передані установам банків як 
забезпечення грошових зобов'язань по отриманих кредитах

 Вірогідні перспективи подальшого розвитку .

У майбутньому планувалось що, Товариство може здiйснювати 
переробку льонотрести, виробляти льоноволокно (довге та 
коротке),надавати послуги автотранспортного парку, проводити 
розпиловку лiсу, помол зерна, пошив спецодягу (брезентовiкостюми 
для зварювальникiв, спецрукавицi, постiльну бiлизну). Планується у 
2020-2021 роках провести ремонтнi роботи по частковому вiдновленню 
примiщень.Iсторично на пiдприємствi складався 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

 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  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.
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