
                                          Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

              15.03.2021
             (дата реєстрації емітентом 
                  електронного документа)

               № 3/15-1
                  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 2020 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"

2. Організаційно-правова 
форма емітента

Приватне 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

uh1969@ukr.net

7.  Дата  та  рішення
наглядової  ради  емітента,
яким  затверджено  річну
інформацію,  або  дата  та
рішення  загальних  зборів
акціонерів,  яким
затверджено  річну
інформацію  емітента  (за
наявності)

Рішення наглядової ради емітента
№11/03/21 від 11.03.2021

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  діяльність  з

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA



оприлюднення
регульованої  інформації
від  імені  учасника
фондового  ринку  (у  разі
здійснення оприлюднення).

9. 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 подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію 
розміщено на власному
веб-сайті учасника 
фондового ринку

 

https://desna-shop.com/filiji  

(URL-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 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 щодо 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  мають  бути  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. X

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.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; 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 про 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. Відомості про 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 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 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 щодо 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 мають бути 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 - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав 
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента.
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." 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 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.
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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
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 про 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 "Вiдомостi про 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 оскiльки 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 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
 Приватне акцiонерне товариство "Володарсько-
Волинський льонозавод"

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод"

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) 7

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

13.10  ПІДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДІННЯ 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)  IBAN  UA663808050000000026005109294

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті

 ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

5)  МФО банку  380805

6)  IBAN  UA663808050000000026005109294



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)Автопарк;  4)Механiчний цех;  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 - 6 чол., у тому числі 
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
- 1 чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 
часу(дня, тижня) - 0 чол., фонд оплати працi становить 486 тис.грн. Розмiр фонду 
оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 48 тис.грн., або на 10,96% 
через зростання мінімальної заробітної плати. Кадрова програма ПрАТ 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 2020 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.).                                                                         
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 2020 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  не 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 2021 рокці частково 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 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.
   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: 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2020р.
Земельнi дiлянки
-надiйшло               -      -      -      -      -     
-вибуло                 -      -      -      -      -    
Будинки, споруди
-надiйшло               -      -      -    681      -  
-вибуло                 -      -      -      -      -
Машини та обладнання
-надiйшло               -      -      -      -      -
-вибуло                 -     95      -      -      -
Транспортнi засоби
-надiйшло               -      -      -      -      -     
-вибуло                 -      -      -      -      -
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

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість ОЗ Товариства складає 1532,7 
тис.грн., первісна вартість - 6530,4 тис.грн. У зв'язку із занепадом льонарства в 
Україні підприємство простоює і не займається виробництвом уже 10 років, тому його
ОЗ законсервовано і знос в 2020 році на усі ОЗ не нараховувався. За результатами 
щорічного тесту на знецінення необоротних активів, керівництво має обґрунтовану 
впевненість стосовно того, що ОЗ не знецінились. 
Впродовж 2020 року вибуття ОЗ не було.
Оцінка технічного стану ОЗ на дату балансу за показниками:
- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,765 або 76,5% первісної вартості ОЗ;
- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,235;
- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0;
- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0.
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.
У зв'язку із занепадом льонарства в Україні підприємство простоює і не займається 
виробництвом уже більше 10 років, тому його ОЗ законсервовано і знос в 2020 році 
практично, не нараховувався. За результатами щорічного тесту на знецінення 
необоротних активів, керівництво має обґрунтовану впевненість стосовно того, що ОЗ
не знецінились. 
Товариство не користується позиковими коштами у нього відсутні ОЗ в заставі, 
передані установам банків як забезпечення грошових зобов'язань по отриманих 
кредитах.

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

Рiчнi черговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Володарсько-Волинський льонозавод" 30.10.2020 року прийняли рiшення про зміну 
типу акцiонерного товариства із Публiчного на Приватне. Із 09.11.2020 року повне 
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство 
"Володарсько-Волинський льонозавод".
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 Кургалiн Сергiй Миколайович
Член Наглядової ради Гайдук Сергій Федорович
Член Наглядової ради Бiлогур Iрина Миколаївна

Виконавчий орган Товариства -
Генеральний директор

Генеральний директор Товариства обрається наглядовою
радою Товариства, терміном на 3 (три) роки.

Генеральний директор Товариства здійснює оперативне
керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції,
визначеної Статутом, внутрішніми нормативними актами,
рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

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 Василенко Людмила Олександрiвна
Член ревiзiйної комiсiї Скляр Iрина Олександрiвна

Член ревiзiйної комiсiї Антонюк Вiктор Васильович



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

Шевчук Юрій Миколайович

3) Рік народження 1969
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 29
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

Громадська організація "Рижанські іновації", вул.Кутузова, 55, 
с.Рижани, Хорошівський р-н, Житомирська обл., 12122
37720711
Директор

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

18.05.2018 5 років

8) 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 2020 роцi отримав винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi 90,0 
тис.грн. за перебування на посадi генерального директора.
Займав посаду 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 Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи

Гайдук Сергiй Федорович

3) Рік народження 1959
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 39
6) 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

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.10.2020 3 роки

8) 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 обрана на посаду члена наглядової ради рiчними (черговими) загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2019 року на 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в СК емiтента.
Посадова особа займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: 
виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна". Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Десналенд" 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-39224310, мiсцезнаходження: вул.Жужоми, 27, м.Глухiв, Сумська обл., 
41400).
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi посадова особа не має.

1) Посада Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи

Бiлогур Iрина Миколаївна

3) Рік народження 1997
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 1
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

ТОВ "Десналенд", вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська обл.
39224310
Менеджер з виробництва

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.10.2020 3 роки



8) 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 обрана на посаду члена наглядової ради рiчними (черговими) загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2019 року на 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в СК емiтента.
Посадова особа займає посаду менеджера з виробництва ТОВ "Десналенд", iншi посади за 5 рокiв: менеджер
з виробництва ТОВ "Десналенд" - перше мiсце роботи пiсля закiнчення навчання. Посадова особа є 
представником акцiонера ТОВ "Десналенд" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-39224310, 
мiсцезнаходження: вул.Жужоми, 27, м.Глухiв, Сумська обл., 41400).
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi посадова особа не має.

1) Посада Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи

Кургалiн Сергiй Миколайович

3) Рік народження 1968
4) Освіта Технічна
5) Стаж роботи (років) 31
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

ТОВ "Десналенд", вул.Жужоми, 27, м.Глухiв, Сумська обл.
39224310
Директор

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.10.2020 3 роки

8) 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 обрана на посаду члена наглядової ради на рiчних (чергових) загальних зборах ПАТ 
"Володарсько-Волинський льонозавод" 30.10.2020 року, на 3 роки, акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа займає посаду директора ТОВ "Десналенд", iншi посади за 5 рокiв: охороник ФОП "Собчук 
В.А.". Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Десналенд" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-
39224310, мiсцезнаходження: вул.Жужоми, 27, м.Глухiв, Сумська обл., 41400). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.
Кургалiна Сергiя Миколайовича обрано Головою наглядової ради ПрАТ "Володарсько-Волинський 
льонозавод", згiдно рiшення наглядової ради №30/10/2020 вiд 30.10.2020 року.

1) Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи

Василенко Людмила Олександрiвна

3) Рік народження 1976
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 20
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

ТОВ "Лiнен оф Десна", вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська 
обл., 41400
36235356
Бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.04.2019 3 роки

8) 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 30.04.2019 року (протокол №1), обрано на посаду Голови 
ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки.
Займає посаду бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна" понад 5 років.
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Лiнен оф Десна" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-
23163839, мiсцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухiв, Сумська обл., 41400). 
Василенко Людмилу Олександрiвну обрано головою ревiзiйної комiсiї, згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Володарсько-Волинський льонозавод" №19/2 вiд 30.04.2019 року.
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

Скляр Iрина Олександрiвна

3) Рік народження 1987
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 11
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

ТОВ "Лiнен оф Десна", вул.Жужоми, 31, м.Глухiв, Сумська 
обл., 41400
23163839
Бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.04.2019 3 роки

8) 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 30.04.2019 року (протокол 
№1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки.
Посадова особа працює бухгалтером в ТОВ "Лiнен оф Десна" понад 5 років.
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Лiнен оф Десна" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-
23163839, мiсцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухiв, Сумська обл., 41400).
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

Антонюк Вiктор Васильович

3) Рік народження 1964
4) Освіта Середньо-спеціальна
5) Стаж роботи (років) 35
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав

ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод"
00306012
Сторож

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

30.04.2019 3 роки

8) 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 30.04.2019 року (протокол 
№1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки.
Попередні посади: сторож ПАТ(ПрАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод" на протязі 5 років.
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.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Кількість акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні
  Привілейовані

іменні

1 2 3 4 5 6

Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович 0 0 0 0

Член наглядової ради Гайдук Сергiй Федорович 0 0 0 0

Член наглядової ради Бiлогур Iрина Миколаївна 0 0 0 0

Голова наглядової ради Кургалiн Сергiй Миколайович 0 0 0 0

Голова ревiзiйної комiсiї Василенко Людмила Олександрiвна 0 0 0 0

Член ревізійної комісії Скляр Iрина Олександрiвна 0 0 0 0

Член ревізійної комісії Антонюк Вiктор Васильович 0 0 0 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  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
"Десналенд"

39224310
41400 Сумська область Глухiвський р-н м.Глухiв вул.Жужоми,

31
 60.132477338780

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХIМЕКС
ЛIМIТЕД"

30075981 04071 м. Київ д/в м.Київ вул.Набережно-Лугова, 12   1.788114684029

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 1363 акцiонерiв фiзичних осiб.  33.404272339291

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 2021 році провести ремонтнi роботи по частковому вiдновленню дахів 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.



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. Енергетичні 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

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, 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 2020 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.



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 приватного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" (далі по тексту - 
Товариство, ПрАТ "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 ВАТ "Вол-Волинський льонозавод" від 10 грудня 2012 року, згідно 
рішення яких відкрите акціонерне товариство було перетворене в ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" та від 30 
жовтня 2020 року, якими в процесі перетворення публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне 
товариство "Вол-Волинський льонозавод" 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 приватного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" (далі по тексту - 
Товариство, ПрАТ "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 ВАТ "Вол-Волинський льонозавод" від 10 грудня 2012 року, згідно 
рішення яких відкрите акціонерне товариство було перетворене в ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" та від 30 
жовтня 2020 року, якими в процесі перетворення публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне 
товариство "Вол-Волинський льонозавод" 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
Річні Позачергові

X  
Дата проведення 30.10.2020

Кворум зборів 100
Опис Порядок денний (питання, що виносяться на голосування):

1.1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї.
1.2. Обрання голови Зборiв.
1.3. Обрання секретаря Зборiв. 
1.4. Затвердження регламенту Зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати дiяльностi за 2019р. Прийняття рiшень за наслiдками 
розгляду звiту, затвердження звiту та основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2020р. 
3. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2019р. та прийняття рiшень за наслiдками розгляду 
звiту. 
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2019р., їх 
затвердження.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019р.
6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2019р.
7. Змiна типу акцiонерного товариства та змiна найменування Товариства.
8. Переобрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
11. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї.

Прийнятi рiшення по питанням порядку денного Зборiв:
1.1. Сформувати Лiчильну комiсiю та обрати 2(двох) наступних осiб до її складу: голова Лiчильної комiсiї 
- Антонюк Вiктор Васильович та Мельник Василь Григорович - член Лiчильної комiсiї.
1.2. Головою Зборiв обрати Шевчука Юрiя Миколайовича.
1.3. Секретарем Зборiв призначити Павлюк Галину Василiвну.
1.4. 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.
2. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2019 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2019р. затвердити.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2019 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк.
6. У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2019 роцi, не розподiляти 
прибутки, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Публiчного 
акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" на Приватне акцiонерне товариство 
"Володарсько-Волинський льонозавод".
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному обсязi. Обрати членами Наглядової ради 
Товариства представникiв акцiонера ТОВ "Десналенд": Кургалiна Сергiя Миколайовича, Гайдука Сергiя 
Федоровича; Бiлогур Iрину Миколаївну. Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства не переобирати, бо термiн 
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї закiнчується 30.04.2022 року.
9. Укласти цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Обрати Генерального директора Товариства, як особу уповноважену на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Внести змiни та затвердити нову редакцiю статуту Приватного акцiонерного товариства "Володарсько-
Волинський льонозавод", вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Доручити 
генеральному директору вiд iменi акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" та здiйснити усi необхiднi дiї для 
проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Приватного акцiонерного товариства 
"Володарсько-Волинський льонозавод".
11. Скасувати дiючи положення. Доручити генеральному директору Товариства пiдписати новi редакцiї 
положень Приватного акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод": про Загальнi 
збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревiзiйну комiсiю.

Усi питання порядку денного розглянутi, проголосованi бiльшiстю голосiв "ЗА" - 97,112%, 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.





Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?

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 у звітному році (за наявності контролю) ?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій

X  

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

Так Ні

Підняттям карток      X

Бюлетенями (таємне голосування)                        X  

Підняттям рук                                           X
Інше немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
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 У звітному році позачергові збори не скликалися.

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 голосуючих 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) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*

Кургалін Сергій Миколайович  X Кургалін Сергій Миколайович, обраний членом
наглядової ради загальними зборами акціонерів
від 30 жовтня 2020 року (Протокол загальних

зборів акціонерів №1 від 30 жовтня 2020 року),
а Головою наглядової ради обраний членами
наглядової ради на їх засіданні від 30 жовтня

2020 року (протокол Наглядової ради №1 від 30
жовтня 2020 року).

Голова наглядової ради Кургалін Сергій
Миколайович є представником головного

акціонера ТОВ "ДЕСНАЛЕНД" (Код ЄДРПОУ
39224310; вул. Жужоми, 31, м. Глухів, Сумська

обл., 41400, Україна), що володіє 1916852
штуками простих іменних акцій Товариства, що

складає 60,13248% статутного капіталу.
Гайдук Сергій Федорович X Гайдук Сергій Федорович, обраний членом

наглядової ради Загальними зборами акціонерів
30 жовтня 2020 року (Протокол загальних

зборів акціонерів №1 від 30 жовтня 2020 року).
Член наглядової ради Гайдук Сергій Федорович

є представником головного акціонера ТОВ
"ДЕСНАЛЕНД" (Код ЄДРПОУ 39224310; вул.
Жужоми, 31, м. Глухів, Сумська обл., 41400,

Україна), що володіє 1916852 штуками простих
іменних акцій Товариства, що складає

60,13248% статутного капіталу.
Білогур Ірина Миколаївна X Білогур Ірина Миколаївна, обрана членом

наглядової ради Загальними зборами акціонерів
30 жовтня 2020 року (Протокол загальних

зборів акціонерів №1 від 30 жовтня 2020 року).
Член наглядової ради Білогур Ірина Миколаївна

є представником головного акціонера ТОВ
"ДЕСНАЛЕНД" (Код ЄДРПОУ 39224310; вул.
Жужоми, 31, м. Глухів, Сумська обл., 41400,

Україна), що володіє 1916852 штуками простих
іменних акцій Товариства, що складає

60,13248% статутного капіталу.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Засідання НР відбулося 07.09.2020 року з приводу організації скликання та проведення чергових річних зборів 
акціонерів 30.10.2020 року та організаційні питання щодо проведення Зборів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Рішення НР по питаннях, що входять до її компетенції приймаються на засіданнях НР, шляхом обговорення та 
голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів НР. Засідання НР 
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості її членів.

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) 
Так Ні Персональний склад комітетів

З питань аудиту  X Комітети у складі НР не створювалися.

З питань призначень        X Комітети у складі НР не створювалися.

З винагород  X Комітети у складі НР не створювалися.

Інші (запишіть)    
немає

Комітети у складі НР не створювалися.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень: 
Комітетів наглядова рада не створювала, тому оцінка роботи комітетів не проводилася.



У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилася.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи 
наглядової ради

Оцінка роботи НР визнана Зборами акціонерів, як задовільна.

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

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою                           X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій 

 X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди          X  

Інше      
немає



Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович
- є одноосібним виконавчим органом Товариства.

12.11. До компетенції Генерального директора, згідно Статуту,
належить:

12.11.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних
зборів та Наглядової ради Товариства;

12.11.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності
Товариства;

12.11.3. забезпечення ефективності господарської діяльності
Товариства;

12.11.4. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих
документів Товариства з питань, які не входять до компетенції

інших органів управління Товариства;
12.11.5. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до
вимог чинного законодавства України, рішень Загальних зборів

та Наглядової ради Товариства;
12.11.6. затвердження планів діяльності окремих структурних

підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;
12.11.7. затвердження штатного розпису Товариства в межах

кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою Товариства;
12.11.8. організація документообігу, ведення обліку та складання

звітності в Товаристві відповідно до вимог чинного
законодавства України;

12.11.9. організація поточного контролю за оперативною
діяльністю Товариства;

12.11.10. забезпечення обліку, раціонального використання та
збереження майна Товариства;

12.11.11. прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності працівників Товариства;

12.11.12. реалізація прийнятих Наглядовою радою Товариства
інвестиційних проектів;

12.11.13. представлення інтересів роботодавця у
взаємовідносинах із трудовим колективом;

12.11.14. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і
звільнення з роботи керівників відокремлених структурних

підрозділів Товариства, інших працівників Товариства;
12.11.15. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм

оплати праці працівників Товариства;
12.11.16. вирішення питань добору, розстановки та

перепідготовки кадрів;
12.11.17. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді

Товариства організаційної структури Товариства;
12.11.18. визначення переліку відомостей, що становлять
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про

діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;
12.11.19. використання кошторису резервного капіталу (фонду) у

порядку визначеному Наглядовою радою Товариства;
12.11.20. укладання та виконання колективного договору;

12.11.21. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна
Товариства в користування відокремлених структурних

підрозділів.
12.11.22. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції

Генерального директора, згідно чинного законодавства України,
цього Статуту, положення "Про Виконавчий орган (Генерального
директора)" Приватного акціонерного товариства "Володарсько-
Волинський льонозавод" та рішень Наглядової ради і Загальних

зборів акціонерів Товариства.
12.12. Генеральний директор має право укладати наступні

правочини виключно після надання попередньої згоди
Наглядовою радою Товариства:

12.12.1. придбання, відчуження та будь-яке інше обтяження
нерухомого майна Товариства;

12.12.2. здійснення інвестицій Товариством, включаючи
будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів та/або



затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму,
що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства;
12.12.3. укладання, зміна чи розірвання будь-яких правочинів

(угод, договорів, контрактів) Товариства на суму, що перевищує
10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства;
12.12.4. отримання кредитів;

12.12.5. надання гарантій, порук, передання майна Товариства у
заставу (іпотеку);

12.12.6. вчинення будь якого правочину (однією операцією чи
серією пов'язаних операцій), сума (вартість) якого перевищує 10

(десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства на дату надання згоди

Наглядовою радою Товариства на вчинення такого правочину.
Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою

радою Товариства на 3 (три) роки, при чому одна й та сама особа
може обиратися (призначатися) Генеральним директором

неодноразово.
Генеральний директор:

12.19.1. представляє Товариство в його відносинах з іншими
фізичними та юридичними особами, незалежно від форми

власності та підпорядкування, як в Україні, так і за кордоном,
відповідно до Статуту Товариства;

12.19.2. видає довіреності на представлення інтересів Товариства
і вчинення дій від його імені;

12.19.3. вчиняє різного роду правочини, укладає угоди та
підписує договори, в тому числі і пов'язані з розпорядженням

грошовими коштами Товариства, на суму, що не потребує
попередньої згоди Загальних зборів акціонерів або Наглядової
ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої

згоди, після її отримання;
12.19.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства,

приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів
дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і

звільнення яких віднесено до компетенції інших органів
управління;

12.19.5. відкриває рахунки в банківських установах;
12.19.6. підписує річний звіт Товариства;

12.19.7. організовує розробку зведених поточних та
перспективних планів (програм) та підготовку звітів про

діяльність Товариства;
12.19.8. залучає, при потребі, до співробітництва українських та

іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого
співробітництва в порядку, встановленому чинним

законодавством України;
12.19.9. видає накази, розпорядження, дає вказівки, затверджує

посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень
працівників Товариства;

12.19.10. підписує колективний договір, зміни та доповнення до
нього;

12.19.11. виконує інші функції, покладені на нього чинним
законодавством України, цим Статутом, та рішеннями органів

управління Товариства.

Чи проведені засідання 
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати 
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства.

Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його 
поточною діяльністю згідно чинної редакції Статуту Товариства являється 
генеральний директор. Генеральний директор розпоряджається коштами та 
майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів 
акціонерів та рішеннями наглядової ради Товариства.

Оцінка роботи виконавчого 
органу

Оцінка роботи Генерального директора визнана Зборами акціонерів, як 
задовільна.





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.
Згідно п. 11.9. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради 
обираються загальними зборами акціонерів на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть 
переобиратися необмежену кількість разів. 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 Кургалін Сергій Миколайович, обраний членом наглядової ради загальними зборами 
акціонерів від 30 жовтня 2020 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів  №1 від 30 жовтня 2020 року). 
Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їх засіданні від 30 жовтня 2020 року (протокол 
Наглядової ради № 1 від 30 жовтня 2020 року);
- Член наглядової ради Гайдук Сергій Федорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів
30 жовтня 2020 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від  30 жовтня 2020  року);
- Член наглядової ради Білогур Ірина Миколаївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 
30 жовтня 2020 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 30 жовтня 2020).
Комітети наглядової ради не створювались.
Впродовж 2020 року відбулося засідання наглядової ради:
Дата засідання: 07.09.2020 року
Кворум: 100%
Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про проведення чергових зборів акціонерів 30.10.2020 року.
Організаційні питання щодо проведення зборів.
Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, згідно чинної 
редакції Статуту Товариства, являється генеральний директор - Шевчук Юрій Миколайович. 
Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки, при чому одна й 
та сама особа може обиратися (призначатися) Генеральним директором неодноразово.



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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
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, 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 2020 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.

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 додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора      Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

Так 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 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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщуєтьс

я на
власному
веб-сайті

акціонерного
товариства



про ринок цінних
паперів або через

особу, яка
провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового ринку
Фінансова звітність, 
результати діяльності

Так Так Так Ні Так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу

Так Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства

Так Так 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)  Ні

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

Так Ні

Не проводились взагалі                                  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  
Інше (зазначити) немає

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

З власної ініціативи                                   X  

За дорученням загальних зборів                          X

За дорученням наглядової ради                           X

За зверненням виконавчого органу                        X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій

 X

Інше (запишіть) немає



№ 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

"Десналенд"
39224310

60.1324773



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
 

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.

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

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



9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада  (розділ 11 статуту):
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом 
Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів (п.11.2). Згідно 
пп.11.2.1-11.2.46 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 виконавчого органу 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 (розділ 12 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;
5) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з
урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
1) 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;
2) 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;
6) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та 
інших документів;
7) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
8) отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою 
радою  Товариства;
9) 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 (розділ 13 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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
 

Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон", код за ЄДРПОУ 41000913.
Адреса: вул.Київська, б.74, кв.58 , м.Житомир, Корольовський р-н, 10030
Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4693, дата видачі 
01.10.2018 року.
Телефон: (097)505-77-30.

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод"
код за ЄДРПОУ 00306012, 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.
10. Результати діяльності Товариства.

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

Звіт незалежної  аудиторки з надання впевненості  щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління
ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" за 2020 фінансовий рік

1. Адресат
Цей звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне 
управління приватного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" (далі - ПрАТ "Вол-
Волинський льонозавод", Товариство) за 2020 рік" (далі - Звіт аудиторки) призначається для акціонерів та 
управлінського персоналу Товариства і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.

2. Думка
В процесі виконання необхідних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказів ніщо не привернуло 
нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" не дотрималося в усіх суттєвих 
аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) щодо Звіту про корпоративне управління.  Вважаю, що 
наведена в цьому звіті інформація стосовно основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб 
Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог. 

3. Основа для думки
Ми провели перевірку подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський 
льонозавод" за 2020 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема:
-  основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
-  переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства,;
-  порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
-  повноважень посадових осіб Товариства. 
Проте, якщо б за результатами нашої перевірки наданої Товариством інформації щодо інших показників, зокрема - 
щодо:
- власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного 
управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, або щодо практики корпоративного 
управління); 
-  проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень;
-  персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їх комітетів;
-  інформацію про проведені засідання цих органів та загальний опис прийнятих на них рішень,



 ми б дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми неодмінно повідомили б про цей факт. 

Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, яке не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про 
корпоративне управління завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть 
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі наведеної у Звіті про корпоративне 
управління інформації. 
Здійснюючи перевірку інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський 
льонозавод" за 2020 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм впродовж усього 
завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення наведеної в цьому звіті 
інформації внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й 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; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю Товариства.
Це завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (видання 2016-2017 рр.) (далі по 
тексту -  МСЗНВ 3000).
 Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з 
обґрунтованої впевненості відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000, тому нашу думку сформульовано з 
врахуванням властивих обмежень, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня 
впевненості, що є значущим. 

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вол-
Волинський льонозавод" за 2020 рік, є вимоги ст.40-1 Закону № 3480. Згідно вимог п.69(g) МСЗНВ 3000 
відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, 
кого наділено найвищими повноваженнями" нашого Звіту незалежного аудитора, нашу ж відповідальність 
викладено в розділі "Відповідальність аудитора" цього Звіту. 
Згідно вимог п.69(і), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесі виконання завдання ми дотримувалися вимог Міжнародного 
стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи 
задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних 
вимог законодавчих та нормативних актів. А відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися 
вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на 
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 
конфіденційності та професійної поведінки. 
 Вважаю, що отримані в процесі виконання завдання аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.
           
4. Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено найвищими повноваженнями
Відповідальність за складання та подання правдивої інформації у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вол-
Волинський льонозавод" за 2020 рік згідно вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський 
персонал Товариства та ті, кого наділено найвищими повноваженнями.

5. Відповідальність аудиторки
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у звіті про 
корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" за 2020 рік, відповідно до вимог п.п.5-9) част. 3 
ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1- 4 цієї частини статті 
40-1 Закону № 3480.

Незалежна  аудиторка директорка ПАФ "Еталон"         Н.В.Стасюк
(безстроковий сертифікат аудитора серії  А № 007096 від 27 жовтня 1999 року, внесена Аудиторською палатою 
України в "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" за № 102313)



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 "ДЕСНАЛЕНД"

39224310
41400 Сумська область Глухiвський

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

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  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



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав

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

такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального

депозитарію цінних
паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або найменування юридичної особи

власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи -
резидента або код/номер з торговельного,

банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу

влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента

Розмір частки
акціонера до зміни (у

відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після зміни

(у відсотках до
статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6

1 21.10.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕН ОФ
ДЕСНА"

36235356 60.132 0.000

Зміст інформації в описовій формі

ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 21.10.2020 року отримало інформацію від ПАТ "Національний депозитарій України" про зміну власника акцій, розмір пакета яких більше 
порогового значення у 50 відсотків голосуючих акцій. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕН ОФ ДЕСНА", ідентифікаційний код юридичної особи - 
36235356. Дія - відчуження акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до - 60,132477338783% і після набуття права власності на такий пакет акцій 
(підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,000%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями у емітента відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто емітенту невідома. Емітент не отримав письмового 
повідомлення від власника акцій, відповідно до ст.64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства».

2 21.10.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕСНАЛЕНД"
39224310 0.000 60.132

Зміст інформації в описовій формі

ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 21.10.2020 року отримало інформацію від ПАТ "Національний депозитарій України" про зміну власника акцій, розмір пакета яких більше 
порогового значення у 50 відсотків голосуючих акцій. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕСНАЛЕНД», ідентифікаційний код юридичної особи - 39224310. 
Дія - набуття акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до - 0,000% і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет 
голосуючих акцій) - 60,132477338783%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями у емітента відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто емітенту невідома. Емітент не отримав письмового 
повідомлення від власника акцій, відповідно до ст.64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства».





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 розділ 4. АКЦІОНЕРИ
4.3. Акціонери мають право:

4.3.1. брати участь в управлінні
справами Товариства в порядку,

передбаченому чинним
законодавством, цим Статутом,

рішеннями Загальних зборів
акціонерів;

4.3.2. брати участь у Загальних
зборах акціонерів безпосередньо або

через свого представника;
4.3.3. обирати та бути обраними

до органів Товариства;
4.3.4. отримувати у вигляді

дивідендів частину прибутку від
діяльності Товариства;

4.3.5. отримувати інформацію про
господарську діяльність Товариства

в порядку, встановленому цим
Статутом;

4.3.6. отримувати від органів
Товариства необхідні інформацію та
документи з усіх питань, включених

до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів;

4.3.7. продавати, передавати,
дарувати, іншим чином відчужувати
акції Товариства, що їм належать, в

порядку, передбаченому чинним
законодавством та цим Статутом;

4.3.8. у випадку ліквідації
Товариства отримати частину майна

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.



Товариства або його вартості
пропорційної частці належних їм

простих акцій у загальній кількості
простих акцій.

4.7. Акціонери зобов'язані:
4.7.1. дотримуватися вимог цього

Статуту, інших внутрішніх
документів Товариства;

4.7.2. виконувати рішення
Загальних зборів акціонерів та інших

органів Товариства, що прийняті в
межах чинного законодавства та

належних повноважень;
4.7.3. виконувати свої

зобов'язання перед Товариством, у
тому числі пов'язані з майновою

участю;
4.7.4. сплачувати вартість

придбаних ними акцій у порядку,
розмірі і в терміни, що передбачені

чинним законодавством, цим
Статутом, рішеннями Загальних

зборів акціонерів;
4.7.5. не розголошувати
комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства;

4.7.6. утримуватися від дій, що
можуть завдати збитки Товариству

та його акціонерам;
4.7.7. нести відповідальність за

зобов'язаннями Товариства в межах,
встановлених чинним

законодавством та цим Статутом.

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
бездокумента

рна іменна

Бездокументарнi
iменнi

0.25 3187715 796928.75
100.0000000000

00

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.



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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість

(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,

права голосу за
якими обмежено

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,

права голосу за
якими за

результатами
обмеження таких

прав передано іншій
особі (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

08.11.2000 69/06/1/00 UA4000166441 3187715 796928.75 1973852 1213863 0

Опис

За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ (ПрАТ) "Вол-Волинський льонозавод" складає 1973852 (Один 
мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят дві) штуки, що становить 61,92059 % від загальної кількості акцій Товариства, більшість яких  належать 
головному акціонеру ТОВ "ДЕСНАЛЕНД" (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.



   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 1533.000 1532.700 0.000 0.000 1533.000 1532.700

- будівлі та споруди 1508.000 1508.000 0.000 0.000 1508.000 1508.000

- 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 12.000 11.700 0.000 0.000 12.000 11.700

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 1533.000 1532.700 0.000 0.000 1533.000 1532.700

Пояснення :  Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість ОЗ Товариства складає 
1532,7 тис.грн., первісна вартість - 6530,4 тис.грн. У зв'язку із занепадом 
льонарства в Україні підприємство простоює і не займається виробництвом уже 10 
років, тому його ОЗ законсервовано і знос в 2020 році на усі ОЗ не нараховувався. 
За результатами щорічного тесту на знецінення необоротних активів, керівництво має
обґрунтовану впевненість стосовно того, що ОЗ не знецінились. 
Впродовж 2020 року 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.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1978.3 -1345.2

Статутний капітал (тис.грн.) 796.9 796.9

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 796.9 796.9

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 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(-1978.300 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(796.900 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  5216 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
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) :
Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

Х 0.00 Х Х

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

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом):

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання та забезпечення Х 3657.10 Х Х
Усього зобов'язань та забезпечень Х 3657.10 Х Х
Опис На дату балансу загальна сума поточних зобов'язання та забезпечень становить 3133 тис.грн., вони 

оцiненi за сумою погашення. Впродовж 2020 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 523,5 
тис.грн. або на 16,8%, за рахунок зростання поточної заборгованостi за iншi поточнi зобов'язання - на 
759,3 тис.грн. 
Складовими зобов'язань являються:
-   за товари, роботи, послуги - 43,2 тис.грн.;
-   за розрахунками з оплати працi - 7,8 тис.грн.;
-   iншої поточної заборгованостi - 3593,7 тис.грн.;
-   поточнi забезпечення - 12,4 тис.грн.
Поточнi забезпечення вiдображенi у виглядi резерву на виплату вiдпусток персоналу в сумi 12,4 тис.грн.
У звiтному перiодi Товариством додатковi резерви не створювались.



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 "Еталон"

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41000913

Місцезнаходження 10030 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир вул. 
Київська, б.74, кв.58

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

4693

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 (097)505-77-30
Факс немає
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

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

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30370711

Місцезнаходження 04107 м. Київ д/в м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01

Підприємство   Приватне акц  i  онерне товариство "Володарсько-Волинський  
льонозавод"

за ЄДРПОУ 00306012

Територія  Житомирська область за КОАТУУ 1821184001
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акц  i  онерне   
товариство

за КОПФГ 111

Вид економічної діяльності  ПІДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДІННЯ 
ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН

за КВЕД 13.10

Середня кількість працівників  7
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 12122 Житомирська область Хорош  i  вський р-н с.Рижани   
вул.Заводська, 1 (04145)3-37-24

1. Баланс на "31" грудня 2020 р. 
Форма № 1-м 

  

Актив
Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

               І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби: 1010 1533.0 1532.7

первісна вартість 1011 6530.4 6530.4
знос 1012 ( 4997.4 ) ( 4997.7 )

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом І 1095 1533.0 1532.7
              II. Оборотні активи
Запаси: 1100 -- --
у тому числі готова продукція 1103 -- --
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 12.4 1.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 146.7 133.6
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.7 1.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 95.6 10.2
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 255.4 146.1
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття

1200 -- --

Баланс 1300 1788.4 1678.8

Код за ДКУД 1801006



Пасив
Код

рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 796.9 796.9
Додатковий капітал 1410 74.1 74.1
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 2216.2 ) ( 2849.3 )
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    )
Усього за розділом І 1495 -1345.2 -1978.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення

1595 12.4 12.4

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за :
      довгостроковими зобов'язаннями

1610 -- --

      за товари, роботи, послуги 1615 240.7 43.2
      розрахунками з бюджетом 1620 -- --
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
       розрахунками зі страхування 1625 2.3 --
      розрахунками з оплати праці 1630 43.8 7.8
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 2834.4 3593.7
Усього за розділом IІІ 1695 3121.2 3644.7
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 1788.4 1678.8

Форму фiнансової звiтностi №1-м "Баланс" товариством складено у вiдповiдностi до
вимог Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi.



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 за рік 2020  рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- --
Інші операційні доходи 2120 144.9 174.5
Інші доходи 2240 -- --
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 144.9 174.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 777.3 ) ( 726.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0.7 ) ( 0.1 )
Інші витрати 2270 (    --    ) (    --    )
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 778.0 ) ( 726.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -633.1 -551.9
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    )
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 -633.1 -551.9

Форму  фiнансової  звiтностi №2-м  "Звiт  про  фiнансовi результати"  товариством
складено у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi.

Генеральний директор ________________ Шевчук Юрій Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Посада не передбачена штатним розписом
(підпис)



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською

фірмою)

1
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство 
"Аудиторська фірма "Еталон"

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес.

2

3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи)

41000913

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
вул.Київська, б.74, кв.58 , 
м.Житомир, Корольовський р-н, 
10030

5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

4693

6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 01.10.2018

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2020 - 31.12.2020

8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка із застереженням
Ми  провели  перевірку  подання

інформації,  наведеної  в  звіті  про
корпоративне  управління  ПрАТ
«Вол-Волинський  льонозавод» за
2020  рік.  Наша  думка  стосується
інформації  щодо  частини  ключових
показників, зокрема:

-   основних  характеристик
систем  внутрішнього  контролю  і
управління ризиками Товариства;

-   переліку  осіб,  які  прямо  або
опосередковано  є  власниками
значного пакета акцій Товариства;

-  будь-яких  обмежень  прав
участі  та  голосування  акціонерів
(учасників)  на  загальних  зборах
Товариства,;

-   порядку  призначення  та
звільнення  посадових  осіб
Товариства;

-   повноважень  посадових  осіб
Товариства. 

Проте,  якщо  б  за  результатами
нашої  перевірки  наданої
Товариством інформації щодо інших
показників, зокрема – щодо:

-  власного  кодексу
корпоративного  управління,  яким
керується  Товариство  (або  кодексу
корпоративного  управління,  який
Товариство  добровільно  вирішило
застосовувати,  або щодо практики
корпоративного управління); 

-   проведених  загальних  зборів
акціонерів (учасників) та загального
опису прийнятих на зборах рішень;

-   персонального  складу
наглядової  ради  та  виконавчого
органу Товариства, їх комітетів;



-   інформацію  про  проведені
засідання  цих  органів  та  загальний
опис прийнятих на них рішень,

ми б дійшли висновку, що існує
суттєве викривлення цієї інформації,
ми неодмінно повідомили б про цей
факт. 

Наше  завдання  є  завданням  з
обмеженої  впевненості,  яке  не
гарантує,  що перевірка  інформації  у
Звіті  про  корпоративне  управління
завжди виявить суттєве викривлення,
якщо таке існує. Викривлення можуть
бути  результатом  шахрайства  або
помилки;  вони  вважаються
суттєвими,  якщо  окремо  або  в
сукупності вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що
приймаються  на  основі  наведеної  у
Звіті  про  корпоративне  управління
інформації. 

Здійснюючи перевірку інформації,
наведеної  в  звіті  про  корпоративне
управління  ПрАТ  «Вол-Волинський
льонозавод» за  2020  рік,  ми
використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм впродовж
усього  завдання.  Крім  того,  ми
ідентифікуємо  та  оцінюємо  ризики
суттєвого  викривлення  наведеної  в
цьому  звіті інформації  внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо
й 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;  отримуємо розуміння заходів
внутрішнього  контролю,  що
стосуються  перевірки,  для  розробки
аудиторських  процедур,  які  б
відповідали  обставинам,  а  не  для
висловлення  думки  щодо
ефективності  системи  внутрішнього
контролю Товариства.

Це  завдання  з  надання
впевненості  виконувалося  згідно
вимог  МСЗНВ  3000  (переглянутий)
«Завдання з надання впевненості, що
не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової  інформації» (видання
2016-2017  рр.)  (далі  по  тексту  -
МСЗНВ 3000).

Виконані  нами  процедури  за
своїм  характером  та  часом
відрізняються  від  процедур,
необхідних  для  завдання  з
обґрунтованої  впевненості
відповідно до  вимог  п.69(с),  п.69(k)
МСЗНВ  3000,  тому  нашу  думку
сформульовано  з  врахуванням
властивих  обмежень,  однак  нами
отримано  достатньо  прийнятних
доказів  з  метою  досягнення  рівня
впевненості, що є значущим. 

Критеріями для оцінки складання
і  подання  інформації,  наведеної  в
звіті  про  корпоративне  управління
ПрАТ «Вол-Волинський льонозавод»



за 2020 рік, є вимоги ст.40-1 Закону
№  3480.  Згідно  вимог п.69(g)
МСЗНВ  3000  відповідальність
Товариства  викладено  в  розділі
«Відповідальність  управлінського
персоналу  Товариства  та  тих,  кого
наділено  найвищими
повноваженнями»  нашого  Звіту
незалежного  аудитора,  нашу  ж
відповідальність викладено в розділі
«Відповідальність  аудитора»  цього
Звіту. 

Згідно  вимог  п.69(і),  п.А171
МСЗНВ  3000  в  процесі  виконання
завдання  ми  дотримувалися  вимог
Міжнародного  стандарту  контролю
якості  1  та  відповідно  впровадили
комплексну  систему  контролю
якості,  включаючи  задокументовану
політику  та  процедури  щодо
дотримання  етичних  вимог,
Професійних  стандартів  і
застосовних  вимог  законодавчих  та
нормативних актів.  А відповідно до
вимог  п.69(j),  п.А172  МСЗНВ  3000
ми  дотримувалися  вимог
незалежності  та  інших  вимог,
викладених  в  Кодексі  етики
професійних  бухгалтерів,
затвердженому Радою з міжнародних
стандартів  етики  для  бухгалтерів
(далі  -  Кодекс  РМСЕБ)  та  в  Законі
України  «Про  аудит  фінансової
звітності та аудиторську діяльність»
від  21.12.2017р.  № 2258-VIII  (далі  -
Закон  № 2258),  які  ґрунтуються  на
фундаментальних  принципах
чесності,  об’єктивності,  професійної
компетентності  та  належної
ретельності,  конфіденційності  та
професійної поведінки. 

Вважаю,  що  отримані  в  процесі
виконання  завдання  аудиторські
докази  є  достатніми  і  прийнятними
для  використання  їх  як  основи  для
нашої думки. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту
03/21
01.02.2021

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 01.02.2021 - 04.02.2021

12 Дата аудиторського висновку 04.02.2021

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 7500.00

14 Текст аудиторського звіту

Звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в 
звіті про корпоративне управління 
ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" за 2020 фінансовий рік

1. Адресат
Цей звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в
звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства 
"Володарсько-Волинський льонозавод" (далі - ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод", 
Товариство) за 2020 рік" (далі - Звіт аудиторки) призначається для акціонерів та
управлінського персоналу Товариства і може бути використаний для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації Товариством.

2. Думка



В процесі виконання необхідних аудиторських процедур та отримання аудиторських 
доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Вол-
Волинський льонозавод" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог, викладених
в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) щодо Звіту про 
корпоративне управління. Вважаю, що наведена в цьому звіті інформація стосовно 
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування 
акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та 
звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства не
потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до 
зазначених вимог. 

3. Основа для думки
Ми провели перевірку подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне 
управління ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" за 2020 рік. Наша думка стосується 
інформації щодо частини ключових показників, зокрема:
-  основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
Товариства;
-  переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій Товариства;
-  будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах Товариства;
-  порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
-  повноважень посадових осіб Товариства. 
Проте, якщо б за результатами нашої перевірки наданої Товариством інформації 
щодо інших показників, зокрема - щодо:
- власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або 
кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило 
застосовувати, або щодо практики корпоративного управління); 
-  проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису 
прийнятих на зборах рішень;
-  персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їх 
комітетів;
-  інформацію про проведені засідання цих органів та загальний опис прийнятих на
них рішень, ми б дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, 
ми неодмінно повідомили б про цей факт. 

Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, яке не гарантує, що перевірка
інформації у Звіті про корпоративне управління завжди виявить суттєве 
викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть 
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі наведеної 
у Звіті про корпоративне управління інформації. 
Здійснюючи перевірку інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління 
ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" за 2020 рік, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм впродовж усього завдання. Крім того, ми 
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення наведеної в цьому звіті 
інформації внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й 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; 
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.
Це завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимог МСЗНВ 3000 
(переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації" (видання 2016-2017 рр.) (далі по тексту -  
МСЗНВ 3000).
 Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від 
процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості відповідно до 
вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000, тому нашу думку сформульовано з врахуванням 
властивих обмежень, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою 
досягнення рівня впевненості, що є значущим. 

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в звіті про 
корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" за 2020 рік, є вимоги 
ст.40-1 Закону № 3480. Згідно вимог п.69(g) МСЗНВ 3000 відповідальність 
Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу 
Товариства та тих, кого наділено найвищими повноваженнями" нашого Звіту 



незалежного аудитора, нашу ж відповідальність викладено в розділі 
"Відповідальність аудитора" цього Звіту. 
Згідно вимог п.69(і), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесі виконання завдання ми 
дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно 
впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану 
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і 
застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. А відповідно до вимог 
п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися вимог незалежності та інших вимог, 
викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі 
України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 
21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на 
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та
належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 
 Вважаю, що отримані в процесі виконання завдання аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
           
4. Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями.
Відповідальність за складання та подання правдивої інформації у звіті про 
корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" за 2020 рік згідно 
вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський персонал Товариства
та ті, кого наділено найвищими повноваженнями.

5. Відповідальність аудиторки
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, 
наведеної у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод" 
за 2020 рік, відповідно до вимог п.п.5-9) част. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також
перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1- 4 цієї частини 
статті 40-1 Закону № 3480.  

6. Основні відомості про емітента
Організаційно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емітента українською 
мовою
Приватне акціонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" (Скорочено - 
ПрАТ "Вол-Волинський льонозавод"
Найменування емітента англійською мовою Publik Joint-stock Company "Volodarsko-
Volynskiy Flax Plant" (PJSC "Volodarsko-Volynskiy Flax Plant")
Код ЄДРПОУ 00306012
№ свідоцтва про первинну державну реєстрацію та дата його видачі Серія А00 
№136869 від 20.11.1995 року
№ 128 512 0000 0000068
Остання виписка з ЄДР №1002851070021000068 від 09.11.20, видана Іршанською 
селищною радою Хорошівського р-ну
Місце вчинення первинної реєстраційної дії Хорошівська (Вол-Волинська) РДА
Місцезнаходження емітента вул. Заводська, 1, с. Рижани, Хорошівський р-н, 
Житомирська обл., 12122
Телефон, факс (4145) 3-37-24,  5-31-59
Е-mail UH1969@ukr.net
IBAN UA663808050000000026005109294
Назва банку, МФО ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  380805
Основні види діяльності за КВЕД       
13.10  Підготовка та прядіння текстильних волокон
46.71  Оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом
23.65  Виготовлення виробів із волокнистого цементу
Кількість акціонерів 1367 
Середня чисельність працівників 7
Дата скликання зборів акціонерів в 2020 році 30 жовтня 2020 року
Відповідальні посадові особи в 2020 році
Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович

7. Інформація про аудиторську фірму та умови договору
Повне  та скорочене найменування юридичної особи згідно установчих документів

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Еталон" - ПАФ "Еталон"
Код ЄДРПОУ  41000913
Дата державної реєстрації, місце  вчинення реєстраційної дії 05.12.2016 року
Виконком Житомирської міської Ради
Найменування дозвільних документів на заняття аудиторською діяльністю Станом на
01 жовтня 2018 року включена АПУ до Реєстру аудиторських фірм  та аудиторів за 
№4693 



Місцезнаходження фірми, контактний телефон та  Е-mail10030, Україна,  м. 
Житомир, вул. Київська, б.74, кв.58 тел. (097)505-77-30, pafosnova@ukr.net

Договір про проведення аудиту 03/21 від 01 лютого 2021 року
Виконання завдання розпочато:   01 лютого 2021 року
Закінчено: 04 лютого 2021 року

Незалежна аудиторка         Н.В.Стасюк
директорка ПАФ "Еталон" 
(безстроковий сертифікат аудитора серії  А № 007096 від 27 жовтня 1999 року, 
внесена Аудиторською палатою України в "Реєстр аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності" за № 102313)

04 лютого 2021 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.

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 2020 рік нами застосовано принцип безперервності діяльності підприємства,
як фундаментального. Щоб з'ясувати доречність його застосування необхідно визначити реальність фінансового 
стану підприємства на кінець 2020 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, навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на 
кінець року є незадовільною.
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 ПрАТ "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.



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
27.04.2020 04.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
27.04.2020 06.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
05.03.2020 11.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            
05.03.2020 15.03.2020 Спростування                                                                                                                                                                                                                                                  
24.03.2020 24.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            

21.10.2020 23.10.2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій                                                                                                            

29.10.2020 30.10.2020 Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента                                                                                                                                                                                                        
30.10.2020 02.11.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            
09.11.2020 09.11.2020 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                                                                                                                              


	Додаток 38
	до Положення про розкриття інформації емітентами
	цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)
	
	Титульний аркуш
	15.03.2021
	(дата реєстрації емітентом електронного документа)
	№ 3/15-1
	вихідний реєстраційний номер електронного документа)
	Зміст
	III. Основні відомості про емітента
	IV. Інформація про органи управління
	VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
	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 у звітному році (за наявності контролю) ?
	Так
	Ні
	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
	
	X
	Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
	X
	
	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
	Так
	Ні
	Підняттям карток
	
	X
	Бюлетенями (таємне голосування)
	X
	
	Підняттям рук
	
	X
	Інше
	немає
	Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
	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
	У звітному році позачергові збори не скликалися.
	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 голосуючих 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.
	Склад наглядової ради (за наявності)
	Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
	Засідання НР відбулося 07.09.2020 року з приводу організації скликання та проведення чергових річних зборів акціонерів 30.10.2020 року та організаційні питання щодо проведення Зборів.
	Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
	Рішення НР по питаннях, що входять до її компетенції приймаються на засіданнях НР, шляхом обговорення та голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів НР. Засідання НР вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості її членів.
	Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
	Так
	Ні
	Персональний склад комітетів
	З питань аудиту
	
	X
	Комітети у складі НР не створювалися.
	З питань призначень
	
	X
	Комітети у складі НР не створювалися.
	З винагород
	
	X
	Комітети у складі НР не створювалися.
	Інші (запишіть)
	немає
	Комітети у складі НР не створювалися.
	Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилася.
	Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
	Оцінка роботи наглядової ради
	Оцінка роботи НР визнана Зборами акціонерів, як задовільна.
	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
	Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так
	Ні
	Винагорода є фіксованою сумою
	
	X
	Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
	
	X
	Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
	
	X
	Члени наглядової ради не отримують винагороди
	X
	
	Інше
	немає
	Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
	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, 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 2020 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.
	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
	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 додаткову емісію акцій
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Затвердження зовнішнього аудитора
	Ні
	Так
	Ні
	Ні
	Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
	Так
	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 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 розповсюджується на загальних зборах
	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
	Копії документів надаються на запит акціонера
	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
	Фінансова звітність, результати діяльності
	Так
	Так
	Так
	Ні
	Так
	Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу
	Так
	Так
	Ні
	Ні
	Так
	Інформація про склад органів управління товариства
	Так
	Так
	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) Ні
	Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так
	Ні
	Не проводились взагалі
	
	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
	
	Інше (зазначити)
	немає
	З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
	Так
	Ні
	З власної ініціативи
	X
	
	За дорученням загальних зборів
	
	X
	За дорученням наглядової ради
	
	X
	За зверненням виконавчого органу
	
	X
	На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій
	
	X
	Інше (запишіть)
	немає
	IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
	1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
	X. Структура капіталу
	XI. Відомості про цінні папери емітента
	10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
	3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
	Актив
	І. Необоротні активи
	Баланс
	Пасив
	Баланс

	XVI. Твердження щодо річної інформації
	XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду



